
(KD PRESTIGE 
www.acd.eu PICCOLO 

flCD ALU HOBBY SERRE 

15/11/2013 CopyrightOACD nv/sa , Zwaaikomstraat 22. 8800 Roeselare, Belgium www .acd.eu info(cùacd.be 



Voorwoord PAG 1 Beste Klant 
Proficiat met de aankoop van uw serre. Door deze handleiding is geen technische voorkennis vereist. Doorneem alles stap 
per stap, zodat noodzakelijke onderdelen en handelingen voorbereid zijn. 

Veiligheid en efficiëntie 
Glas is zwaar, scherp en breekbaar. Een ladder is hoog en wankel. Aluminiumprofielen zijn soms lang en scherp. Wees 
voorzichtig als u niet dagelijks met deze grondstoffen werkt, kinderen blijven daarom beter uit de buurt. Veiligheidsschoenen, 
een veiligheidsbril en handschoenen kunnen hierbij helpen, bij de montage van glas zijn deze een must. 
U kunt zich altijd een ACD montagekit aanschaffen. 

Gereedschappen: 
* 2 sleutels met sleutelwijdte 10mm 
* een mes of een stevige schaar 
* een schroefmachine 
* een platte schroevendraaier 

* een waterpas 
* een spade 
* een touw of een meter 
* een ladder 

Toebehoren verkrijgbaar in elke doe-het-zelf winkel: 
* kleurloze neutrale siliconekit 
* sneldrogende beton, om uw serre vast te verankeren 

Weetjes 
Boutgleuven zijn gleuven waar de kop van een bout in past en deze kan in laten glijden. Bijna elk profiel in deze serre bevat 
1 of meerdere boutgleuven. Bij verbindingen met boutgleuven, steeds de profielen goed tegen elkaar drukken. 
Wachtbouten zijn bouten die we in een gleuf schuiven als voorbereiding voor een latere montage, op een tiental centimeter 
van het profieleinde houden moeren ze voorlopig vast. 
Een serre bestaat uit 2 gevels, 2 zijwanden en 1 dak. 

Indien niet specifiek vermeld, worden steeds korte bouten (M6x10) gebruikt. 

Advies 
Gebruik steeds ALLE detailzichten als hulpmiddel voor het uitlijnen, uitrichten en positioneren van uw profiel. 
Let op doorsnede en gaten. 
De moeren enkel 2 toertjes op de bout draaien, pas na het doorlopen van de volledige pagina de bouten en moeren definitief 
aanspannen. 

De inhoud van de doos : 
De doos van een Piccolo serre bevat 15 colli's : 

Colli nr 1 
Colli nr2 
Colli nr3 
Colli nr4 
Colli nr5 

Zijwand 1 
Zijwand 2 
Gevel 1 
Gevel 2 
Nok 

Colli nr 6 Dak Colli nr 11 
Colli nr 7 Deur Colli nr 12 
Colli nr 8 Dakraam Colli nr 13 
Colli nr 9 2x PVC buizen Colli nr 14 
Colli nr 10 Set Ankers Colli nr 15 

Beslagzak 
Set Funderings¬
Handleiding 
Rubber 1 - 22m 
Rubber 2 - 22m 

en nokplaatjes 



Wachtbouten 

Wachtbouten 

Wachtbouten 

Wachtbouten 

Voorgevel PAG 2 

Voer de montage uit 
van STAP 1 t/m STAP 7. 

Tijdens de montage worden 
10 wachtbouten geplaatst. 

Item Nr 2 monteren met 
de indrukkingen in het 

profiel 

ACD-Referentie Aantal 

34 

1 

1 

2 

32 

2 

2 C 

TTT 

Wachtbouten 

X I 

Moer M6 

L = 150 

L = 1643 

L = 150 

BoutM6x10 

BoutM6x16 

L = 1758 

L = 1 6 5 5 

L = 1 6 5 5 

L = 802 

L = 802 

L = 1 4 4 0 

L = 1509 

L = 355 



Achtergevel PAG 3 

Dit is dezelfde montage als PAG 2, 
met uitzondering van de treklatten 

(Item Nr 7), die elkaar niet meer 
kruisen. 

Ook hier worden 10 wachtbouten 
geplaatst. 

ACD-Referentie Aantal 

1 800033 32 

2 800062 1 

3 800077 1 

4 800100 2 

5 800103 29 

6 800105 3 

7 800451 2 

8 800458 1 

9 800459 1 

10 803617 1 

11 803618 1 

12 803619 1 

13 803626 1 

14 803637 ! 



/ STAP 2 
/ (2x) 

L- -STAP 3 

Wachtbout 

Zijwand PAG 4 

STAP 6 

JQ" ACD-Reférent i 

1 800033 

2 800077 

3 800103 

4 800452 

5 803628 

6 803629 

8 Moer M6 

2 r ^ j Glasregel L=1643mm 

8 BoutM6x10 

2 I I Treklat L=1784mm 

1 i~~T~j Fundering L = 2243mm 

1 Goot L = 2243mm 

Voer de montage uit van STAP 1 tem STAP 6. 
Tijdens de montage worden 

2 wachtbouten geplaatst. 



Wachtbout Kader PAG 5 

Hoekplaatje van de gevel GOED 
aansluiten in de goot 

Schuif de panelen in elkaar tot het einde, de wachtbouten worden 
onmiddellijk vast gemonteerd en definitief aangespannen. 

(STAP 1 tem STAP 3) ( 4x ) 

Wachtbout 

STAP 3 



STAP 2 STAP 3 
STAP 1 

Plaats eerst de nok (Item Nr 4) bovenop de 2 gevels en bevestig deze definitief met 
de voorziene wachtbouten. (STAP 1) 

Plaats de glasregels (Item Nr 6) tussen de zijwand en de net geplaatste nok. 
(STAP 2) 

Wachtbou 

Nok in het midden op het 
nokplaatje van de gevel plaatsen 

STAP 1 
(4x) 

STAP 2 
(4x) 

STAP 4 

Monteer de treklatten (Item Nr 5) aan de nok 
(aan de kant van de gevel (STAP 3)) 

en vervolgens samen met de glasregels 
aan de goot. (STAP 4) 

Dak PAG 6 

M6x16 

STAP 4 
(4x) 

STAP 3 
(4x) 

ITEM 
NR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ACD-Retentie Aantal 

800033 12 

800103 

800105 

803627 

803607 

803609 

8 

4 

1 

4 

4 

Moer M6 

BoutM6x10 

BoutM6x16 

Nok L = 2243 

I Treklat L = 1 0 6 2 

j ^ j Glasregel L = 802 



Voorbereiding PAG 7 

Plaats de constructie op een definitieve 
plaats, na montage van het glas wordt 
de constructie zwaar en moeilijk te 
verplaatsen. 

Voor een gemakkelijke glasmontage 
zetten we de constructie haaks en 
waterpas. 

Haaks door van hoek tot hoek te 
meten in beide richtingen en beide 
gelijkte maken. (A = B) 

Waterpas door de 4 hoeken van de 
constructie op een gelijk niveau te 
brengen. 



STAP 1 : 
Plaats eerst de 4 driehoekige ruiten (Item Nr 1) in de gevels 

LET O P : Onmiddellijk berubberenl 

(2 ruiten naast elkaar kunnen pas 
berubberd worden als beide geplaatst zijn) 

Detail A 

Beglazing DAK PAG 8 

STAP 2 : 

Plaats de ruiten (Item Nr 2) met de gladde kant 
naar buiten in het dak (structuurkant naar 

de binnenkant), dit doe je door de 
ruit op de boord van de goot te leggen, 
tussen 2 dakregels en deze dan in één 

trek in de nokte duwen, daarna trekje de ruit 
iets terug in de gleuf van de goot (Zie detail B). 

Je kiest een positie, NIET naast een gevel, 
waar je later het dakraam wilt monteren, daar 

plaats je geen ruit. 
Berubber alle ruiten, ook waar de opening is 

voorzien voor het dakraam. 

Het rubber dat je op de ruiten in het dak legt, 
moet tot tegen de nok komen en moet aan 
de andere kant een 5-tal cm langer dan de 

glasregel afgeknipt worden, 
(zie tekening hieronder) 

DETAIL B 

Het berubberen kan je het best doen zoals de tekening 
hiernaast je duwt het rubber een 20-tal cm in het profiel, 
(zie detail A) je plooit het rubber en met je duim duw je 

dan al glijdend het rubber verder in het profiel. 

WEES VOORZICHTIG, U WERKT MET GLAS 

Detail B 

ITEM ACD-Referentie Aantal 

EQ 4 

2 BF 5 

NR 

1 745 x 390 

817x730 



Beglazing zijkanten PAG 9 

Plaats de ruiten (Item Nr 1) in de zijkanten, dit doe je door 
de bovenkant van de ruit eerst in de gleuf van de goot 

te plaatsen om deze daarna neer te zetten op de 
fundering. 

Na het plaatsen van één raam onmiddellijk 
de zijkant aan de hoek berubberen. 
Na het plaatsen van de 2e ruit, deze 
glasregel onmiddellijk berubberen. 

U voert dit zo uit tot alle ramen geplaatst 
en berubberd zijn. 

Het rubber moet bovenaan tot tegen 
de goot geplaatst worden en 

onderaan een 2-tal cm 
over de fundering 

(zie tekening hiernaast) 

WEES VOORZICHTIG, U WERKT MET GLAS 

ITEM 
NR 

1 

ACD-Referentie Aantal 

AA 6 1650 x 730 



Beglazing Gevels PAG 10 

Plaats de ruiten (Item Nr 1) in de gevels, dit doe je door 
de bovenkant van de ruit eerst in de gleuf van het 

T-profiel te plaatsen om deze daarna neer te 
zetten op de fundering. 

Na het plaatsen van één raam onmiddellijk 
de zijkant aan de hoek berubberen. 
Na het plaatsen van de 2e ruit, deze 
glasregel onmiddellijk berubberen. 

U voert dit zo uit tot alle ramen geplaatst 
en berubberd zijn. 

Het rubber moet bovenaan tot tegen 
het T-profiel geplaatst worden en 

onderaan een 2-tal cm 
over de fundering 

(zie tekening hiernaast) 

LET OP : aan de kant van de deur 
moet het rubber tot tegen de 

fundering afgesneden worden, NIET 
langer. 

WEES VOORZICHTIG, U WERKT MET GLAS 

ITEM 
NR 

1 

ACD-Referentie Aantal 

AA 3 

NOTA 

1650 x 730 



STAP 1: 
U monteert eerst de 

wieltjes in het boven-
paneel van de deur. 

Deze wieltjes monteert 
u op een 5-tal cm van 

de kant, aan beide 
zijden 1 wieltje. 

(Het paneel met de 
sticker is de boven 

zijde) 

NOTA: 
De kleine onderdelen bevinden zich 
in het "onderdelenzakje deur" die in 

de beslagzak (Colli nr 11) zit. 

Deur PAG 11 

STAP 3: 
Monteer de verticale profielen (Item Nr 6) aan de 
horizontale profielen (Item Nr 5) aan de hand van 

2 vijzen (Item Nr 3) aan elke hoek. Let op de 
richting van de profielen. 

(Zie detail 1) 

STAP 2: 

—U monteert nu de 
wieltjes in het onder
paneel van de deur. 

Deze wieltjes monteert 
u ook op een 5-tal cm van 

de kant, aan beide 
zijden 1 wieltje. 

LET OP : Tussen het 
wieltje en de moer zit 

nu een rondsel (Item Nr 7). 

DETAIL 1 
ACD-Referentie Aantal 

DETAIL 1 

800027 

800028 

800031 

800033 

800073 

800256 

800305 

4 

8 

4 

2 nf— 

Vlakkopschroef M6 x 10 

Wieltje 

Vijs 4 ,8x32 

Moer M6 

Horizontaal 
profiel L = 708 

Verticaal 
profiel L = 1612 

Rondsel 0 6 



Click 
Onderloopregel PAG 12 

STAP 1: 

U brengt vooraf siliconekit in het T-profiel. 
(een 20-tal cm aan elke kant) 

(Zie Detail 1) 
U monteert het clickprofiel (item no 1) draaiend 

in het T-profiel (Zie Detail 2-3-4). 

ITEM 
ACD-Referentie Aantal NR 

1 800257 1 

2 800262 1 

L = 1 4 8 5 

L = 1 4 7 5 

STAP 2: 

U brengt vooraf siliconekit in de gleuf van de 
fundering, (een 20-tal cm aan elke kant) 

(Zie detail 5) 
U monteert het U-profiel (item no 2) draaiend 

in het funderingsprofiel (Zie detail 6-7). 

Detail 5 Detail 6 Detail 7 



Montage Deur PAG 13 

STAP 1: 

Schuif de deur via de zijkant 
in het bovenste 

en onderste profiel. 
Zowel bovenaan als 
onderaan moeten de 
wieltjes op het profiel 

rijden. 
(Zie Detail 1 &2) 

STAP 2: 
Monteer het handvat aan de hand 
van 2 hamerkopbouten(item no 2) 
in het verticaal profiel van de deur. 

(Zie detail 3) 

STAP 3: 

Plaats de ruit (Item Nr 1) in de deur. 
Onmiddellijk berubberen zodat 

de ruit er niet terug uit valt. 

ITEM 
NR 

1 

ACD-Referentie Aantal 

AB 1 
i_ 

2 800023 2 

3 800254 1 JT 

4 800033 2 

1410x730 

Hamerkopbout M6x12 

Handvat 

Moer M6 



C T A D 1 Dwarsligger PAG 14 
STAP i : dakraam 

Plaats een bout M6x10 (Item Nr 2) in de boutgleuf van de glasregel 
tot in het midden van het profiel. 

Daarop monteert u Item Nr 6 met daain de lange 
bout M6x25 (Item Nr 5) gemonteerd. (Zie Detail 1) 

STAP 2 : 

Aan beide zijden van de glasregel 
monteert u het plaatje (Item Nr4) zoals 

op detail 2. 
(Het uitstulping in het plaatje 

moet in de boutgleuf gemonteerd 
worden) 

NOTA: 
De kleine onderdelen bevinden zich 

in het "onderdelenzakje dakraam" die in 
de beslagzak (Colli nr 11) zit. 

ITEM 
NR ACD-Referentie Aantal 

1 800033 4 

2 800103 3 

3 800252 1 

4 800253 2 

5 800269 1 

6 800604 1 

Moer M6 

Bout M 6 x 1 0 

L = 707 

L = 70 

Bout M6 x 25 

L = 30 



Voormontage Dakraam PAG 15 

STAP 1 : 
Schuif een moer in de boutgleuf 

van profiel nr 1, tot in het midden 
Draai daarna een moer op de 

schroefoog, dat u dan samen op 
de moer in de gleuf monteert, 

(zie Detail 1) 

STAP 4 : 
Monteer het laatste profiel 

aan het kader. 
(Zie detail 3) 

STAP 2 : 
Monteer profiel 1 samen met 2 maal profiel 2 

met een vijs (Item Nr 4), zoals in detail 2. 
(LET OP : Kijk goed naar detail 2, u kan 

Item Nr 2 verkeerd monteren) 

STAP 3 : 

Plaats het raam op de 3 profielen. 
De gladde kant naar de buitenkant 

(Buitenkant = de kant waar de 
rubbers gemonteerd worden) 

DETAIL 3 

ITEM 
NR 

1 

2 

3 

4 

5 

ACD-Referentie Aantal 

800089 2 

800038 

800024 

800030 

800033 

_2_ 

L = 757,5 

L = 770 

Schroefoog 

Vijs 4 , 8 x 1 3 

Moer M6 



STAP 1 
U monteert de dwarsligger 
van het dakraam tussen de 
glasregels in het dak waar 
het dakraam moet komen. 

U bevestigt deze met, 
aan elke kant, 

een hamerkopbout. 
(Zie Detail 1 &2) 

DETAIL 5 

Plaats de scharnier van het horizontaal 
profiel van het dakraam (deze zonder 

schroefoog) in de afronding van de nok. 
(Zie detail 3). 

Daarvoor moet je het dakraam stijl naar 
boven richten. Eenmaal het scharnier 

in de nok zit, mag u deze naar beneden 
kantelen en het dakraam zit nu vast in 

de nok. 

STAP 4 : Snij 2 stukjes rubber af van een 
5-tal cm lang, snij de beentjes 

van het rubber af en duw de rest 
van die stukjes aan elke kant van 

het dakraam, in de nok. 
(Zie detail 5) 

Montage Dakraam PAG 16 

de platte kant in het 
schroefoog (Zie detail 4). 
Met deze opsteker duwt 
u uw dakraam open en 

plaatst u deze op de 
gewenste hoogte door de 

lange bout op de 
dwarsligger in het juiste 

gat te duwen van de 
opsteker. 

STAP 5 : 
Aan de buitenzijde legt u een 

laagje siliconekit tussen de 
dwarsligger van het dakraam 

en de goot. 
(Zie tekening hiernaast) 



STAP 1 : 
Bevestig de 2 pvc-klemmen 

(Item Nr 1) met de zelftappende 
vijs (Item Nr 4) op de gevel waar 

het water afloopt. 
(Zie detail 1) 

STAP 2 
Montage waterafvoer PAG 17 

Breng aan alle uiteinden van de 
goten siliconekit, aan de ene 
gevel om de pvc ellebogen te 
lijmen, aan de andere gevel 

om de rubberen gootafsluiter 
te lijmen. 

(Zie tekening hierboven) 

Detail 2 
STAP 3 

STAP 5 

Plaats de rubberen gootafluiter 
in de goot op de 

silicone. (Zie detail 2) 

STAP 4 : 
Breng silicone in de pvc elleboog, 
aan de kant waar de pvc buis wordt 

ingebracht, 
(zie tekening hiernaast) 

Duw de buis in de elleboog, samen met de 
elleboog duw je de buis dan, iets boven de 

goot, in de pvc klem, om tenslotte alles samen 
naar beneden in de goot te duwen. 

(Zie detail 3) 
ITEM 

NR 

1 

2 

3 

ACD-Referentie Aantal 

800035 2 pvc klem 

800040 2 pvc elleboog 

800054 2 • gootafsluiter 

800101 2 Zelftappende vijs 4,8x19 

800123 2 O pvc buis L=1000 



Montage hoekankers PAG 18 

Op de plaats waar de 
hoekankers moeten 
komen, graaft u een 
putje van 20cm op 

20cm en 40cm diep. 
Gebruik de wachtbouten 

om de hoekankers te 
bevestigen in 

iedere hoek van de serre. 
(Zie detail 1) 

OPMERKING : Zo snel 
mogelijk uw putten vullen 

met snelbeton. 

ITEM 
NR 

1 800307 

ACD-Referantie Aantal 

4 

NOTA 

L = 400 



Montage afdekplaatjes PAG 19 

Aan elke kant van de nok 
bevestigt u een nokplaatje met 
2 zelf borende vijzen, u gebruikt 
daarvoor een schroefmachine. 

(Zie detail 1) 
Nu monteert u voor de 4 

openingen van de funderingen 
een funderingsplaatje, terug 
met zelfborende vijzen en u 
gebruikt daarvoor terug een 

schroefmachine, 
(zie detail 2) 

iJNR ACD-Referentie Aantal 

1 800032 

2 800890 

3 800891 


