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G-kit Bonanza:
Algemeen:
De G-kit behuizing is een robuuste kast voor het opbergen van huishoudelijk materiaal, kleding of
gereedschap. De kast is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Specificaties:
Materiaal:

Aluminium extrusie profielen
Gepatenteerde G-tools kunststof hoekstukken
Meubelplaat 8mm
Afwerking binnenzijde wit
Afwerking buitenzijde houtmotief Zebrano

Afmetingen:

buitenmaten (h x b x d): 176 X 61,5 X 61,5cm
binnenmaten (h x b x d): 161 X 58,5 X 58,5cm

Verpakkingen:

Onderhoud en veiligheidsvoorschriften:
In principe is de G-kit Bonanza een onderhoudsvrij product. Toch dient men rekening te houden met
een aantal factoren:
-Vermijd contact van vocht met de ongelamineerde zijkanten van de panelen.
-Monteer geen warmteproducerende electrische apparaten direct op de panelen. Gebruik
hiervoor de meegeleverde aluminium U profielen, 564mm (zie hoofdstuk 5)

Garantievoorwaarden: Op alle onderdelen van de kast zit 1 jaar garantie. Beschadigde onderdelen
dienen te worden geretouneerd naar de winkel van aanschaf alwaar in samenspraak met de
leverancier wordt besloten of betreffende schade binnen de garantievoorwaarden valt.

Alle in deze handleiding genoemde artikelen zijn gemaakt volgens EU richtlijnen en bevatten geen voor mens, dier of plant
schadelijke stoffen.

Inhoud van de dozen:
Doos 1:

panelen – doos 120 x 75 x 6cm – 25kg

Aantal
2
1
1
2
2
1
2
1

Code
B1+ B2
A2
A1
C1+ C2
G
E
F
D

Doos 2:

aluminium profielen, hoekstukken en overigen – doos 120 x 20 x 20cm - 10kg

Aantal

Code

Omschrijving

4
8
4
4
8
4
4
4
2
1
2
1
1

L
N+H
M
O+J
R
Q
P
T
U
V
W
Y1
Y2

hoekprofiel
1000
hoekprofiel
534
hoekprofiel
505
vlakprofiel
534
hoekverbinder 4-weg
hoekverbinder 3-weg
voetjes met kunststof doppen
80
handvaten met schroefjes
luchtinlaat
luchtrooster diameter 125
U profiel aluminium met schroeven
560
rubberstrip voor lichtdichte afdichting bovendeur 980
tochtstrip voor lichtdichte afdichting onderdeur

Omschrijving
deuren boven
bovenplaat met gat diam. 125mm
onderplaat
deuren onder
zijplaat onder links en rechts
achterplaat onder met gat
zijplaat boven links en rechts
achterplaat boven

Onderdelen U,V, W, Y1en Y2 staan niet afgebeeld in de tekening.
Totaal verpakking 2 dozen (zonder omdoos of pallet) –35kg

Lengte (mm)
1009
563
563
528
533
533
1028
1028

Lengte (mm)

Breedte
293
563
563
293
563
563
563
563

G-kit Bonanza opbouwinstructies:
1. Algemeen:
Begin met de bodemplaat en bouw de G-kit van onder af op volgens onderstaande illustraties.
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Attentie: De Bonanza mini heeft 2 i.p.v. 4 luchtinlaten.

2. Luchtinlaten
Elke luchtinlaat bestaat uit 2 delen;

-Steek deel 1 door het gat in de achterwand naar binnen
-Draai vervolgens deel 2 op deel 1
Tip:
om een 100% waterdichte afdichting van de bodemplaat te verkrijgen kan men deze rondom
afkitten. Men dient hiervoor een kit op MS polymeerbasis te gebruiken.

3. Afwerking deuren
Aan de binnenzijde (wit) van de achterste schuifdeur BOVEN wordt het meegeleverde profiel met
rubber deurstrip gemonteerd (zie afbeelding 4).
Let op: 2 cm aan de onder- en bovenzijde vrij houden.
De achterste schuifdeur ONDER wordt voorzien van een strip meegeleverd zelfklevend tochtstrip (zie
afbeelding 5). Let op: 2 cm aan de onder- en bovenzijde vrij houden.

afbeelding 4 binnenkant bovendeur

afbeelding 5 buitenkant onderdeur

4.Het plastik deurprofiel
Om beter in de kast te kunnen werken zijn de de bovenste schuifdeuren uitneembaar gemaakt.
Plaats de twee meegeleverde plastik U profieltjes(Z 2) in het aluminium profiel J waar de bovenste
schuifdeuren door glijden.Zie afbeelding 6.
De deuren kunnen nu simpel worden uitgenomen door ze op te tillen en aan de onderkant naar u toe
te trekken.

afbeelding 6

5. Inrichten van de kast
Hieronder (afbeelding 6) vindt u een voorbeeld van de standaard inrichting van de G-kit 250 Bonanza.

afbeelding 7
Standaard worden twee U profielen ( 564mm) met schroeven meegeleverd. Deze kunnen worden
gebruikt als bevestiginsprofielen voor filters, lampen, etc.

afbeelding 8

