
KRAIBURG maxiBOX

KRAIBURG
bevestigingsmateriaal:

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

plug ø 10 x 100 mm met
• houtdraadbout (SW 13) - A2
• carrosseriering ø 30 mm - A2
optioneel: plug ø 10 x 135 mm voor
maxiPROFIL XL

Rubber en profielen:
dienen een gelijkmatige temperatuur 
te hebben: minimaal +5° C en 
maximaal +30° C (afhankelijk van de 
uitgangstemperatuur bij levering)

MONTAGEHANDLEIDING

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

Meten: Markeren:  Snijden: Boren en bevestigen:
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of

Betonvlak: 
• dient ca. 10 cm hoog
• dient vlak te zijn
• dient schoon te zijn
• dient minimaal 3 % afschot te hebben  

Vereisten:

Dit heeft u nodig:

  of

ofof

1 Rubber uitrollen en op zijn plaats leggen

achterzijde betonrand  
11 cm afstand!

drainage - openingen richting instap van de box 

200 cm

achterzijde profiel 
(maxiSTEP)

9 cm 11 cm4 cm

voorzijde profiel 
(maxiBOARD)

1 cm

Totaalsysteem:

rubber op rol (maxiLONGLINE) 
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boren kunststofplug 
inslaan

bout en carrosseriering indraaien 
en gelijkmatig vast zetten. 
Niet te ver draaien, vast is vast!

KRAIBURG maxiBOX - NL - 12/2013

MONTAGEHANDLEIDING

Alle profielen plaatsen2
profielen in elkaar puzzelen en op en tegen de mat plaatsen

voorkant: achterkant:

zo plaatsen dat de uitsparingen van 
de profielen in de uitsparingen van 
de rubbervloer passen zodat er ope-
ningen ontstaan (belangrijk voor drai-
nage)

Niet hard 
drukken!

!

3
voorste profiel en achterste profiel in de voorgefabriceerde 
bevestigingspunten vastzetten:

Profielen vastzetten

Alle bevestigingsgaten 
gebruiken!!

! Belangrijk: 
na het boren meteen het 
geboorde gat met een plug 
vastzetten (om verschuiving 
te voorkomen), dan pas het 
volgende gat boren. 

zonder profiel:

Uiteinde van de eilanden vastzetten.

rand met 4 
spijkerpluggen 
(10 x 80 mm) 
vastzetten

of

zie punt  6

met maxiPROFIL:
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boren kunststofplug 
inslaan

bout en carrosseriering indraaien 
en gelijkmatig vast zetten. 
Niet te ver draaien, vast is vast!

Aanpassen

eventuele uitsparingen uit 
rubber uitsnijden
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Tip om verschuiven van
het profiel te vermijden:
1. één gat boren
2. dan de plug inslaan
 (-> fixering)
3. dan het volgende gat   
 boren enzovoorts

A

B

maxiPROFIL (4,5 cm hoog): 
plug ø 10 x 100 mm

!

maxiPROFIL XL (8 cm hoog): 
plug ø 10 x 135 mm

maxiPROFIL op maat maken en 
eventueel extra gaten in het 
profiel maken

de insnede met maxiPROFIL 
afdekken en vastzetten

Tip bij R-boxen:
het rubber op delen in 
stukken van 5 - 6 meter 
om de montage te verge-
makkelijken

Voor het passend maken 
van het profiel kan in 
principe elke handzaag 
worden gebruikt maar een 
decopeerzaag werkt het 
beste.

Tips om snijden:
• mes licht bevochtigen
• matten licht uit elkaar
 trekken

• afgeronde kant van het profiel  
 naar achter 
• tussen het voorste en achterste  
 profiel (maxiBOARD en   
 maxiSTEP) plaatsen

Optioneel: maxiPROFIL monteren 
(voor het koppelen van lengtes of als uiteinde van een eiland)

profiel op de rubberbedekking leggenA
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maxiPROFIL bevestigen Alle bevestigingsgaten 
gebruiken!!

 3 - 5 cm instrooien 
(stro, gehakseld stro, zaagsel, …) 
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Bij R-boxen:


