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Assemblage en montage van  
  

Cubola® Solidare® 
Vrijstaande zonwering / Pergola zonwering 
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* *  A T T E N T I E  * * 

 
AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende  

Fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit het  
gebruik van deze handleiding kunnen voortvloeien. 
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Algemene info Cubola® Solidare® 
 

Maximale afmetingen (cm)* 
 Breedte unit Diepte unit Hoogte unit 

Maximaal per unit 600 cm 400 cm 300 cm 
 

* = Het systeem is in theorie oneindig te koppelen in alle richtingen. Daarbij is het niet mogelijk de beiden treklijsten 
aan een profiel te laten eindigen. Let op: Er zijn geen koppelstukken voor de doekbuizen beschikbaar, dus elke unit 
van max. 6000x4000 mm heeft 2 motoren.  
 
Doekconfectie 
De Solidare met rits kan alleen toegepast worden met acryldoek in banen. Zonder rits kan ook gekozen 
worden voor Soltis doek. Het doek bij de Solidare rolt onderlangs op.      

 
Het doek in de ligger voorzijde rolt bovenlangs op (max. 800 mm uitval). 

Motorschema 

Breedte 
Uitval 

150 t/m 300 cm 300 t/m 350 cm 351 t/m 400 cm 

Van 200 t/m 300 cm 40 Nm 40 Nm  

Van 301 t/m 400 cm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 

Van 401 t/m 500 cm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 

Van 501 t/m 600 cm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 
 

Voor het doek in de ligger (volantdoek) minimaal 20Nm gebruiken zonder doekrekcompensatie, of 40Nm 
met doekrekcompensatie. 
 

Montagebeugels 
Het aantal montagebeugels is afhankelijk van de breedte van de Cubola® i.c.m. Solidare®. 

Breedte Vrijstaande montage Muurmontage 

200 t/m 400 cm Set L+R vrijstaand (4217420-…) Set L+R muurmontage (4217424-…) 

400 t/m 500 cm 
Set L+R vrijstaand (4217420-…) 

1x midden (4217422-…) 
Set L+R muurmontage (4217424-…) 

1x midden muurmontage (4217426-…) 

500 t/m 600 cm 
Set L+R vrijstaand (4217420-…) 

2x midden vrijstaand (4217422-…) 
Set L+R muurmontage (4217424-…) 

2x midden muurmontage (4217426-…) 
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Algemene info Cubola® Solidare® 

 
Hart-op-hart maat staanders per unit bepalen 
Om de afkortmaten te kunnen bepalen wordt eerst de hart-op-hart maat van elke unit bepaald. Hieronder staat een 
tekening met de maatbepaling. 
In het afkortmatenschema en in de bijlagen zaaglijsten, staat het geheel overzichtelijk weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: Montageplaten vallen buiten de breedte- en dieptematen. Bij de wand montageplaat is dit   
5 mm en bij de voetplaat aan de staander is dit 45 mm. 
  
Ongelijke units 
Let op: Bij een gekoppeld systeem met ongelijke units naast of achter elkaar, wordt de buitenmaat minus de 
hierboven opgegeven waarden verdeeld over het aantal units.  
 
Voorbeeld:  Vrijstaand model met 2 units in de breedte:  
Breedte totaal = 10000 mm 
Dan is de totale HOH maat 10000 – 110 mm = 9890 mm 
Wordt de eerste unit HOH 3000 mm, dan wordt de tweede unit  9890 – 3000 = 6890 mm. 
 
Afkortmaten  
De afkortmaten gelden voor elke configuratie, dus ook voor een gekoppeld of wandmontagesysteem. Uitgaande van 
de hart-op-hart maat van elke unit.  
De te gebruiken maten staan overzichtelijk in het afkortmaten schema op de volgende pagina. 
 

 

 

Diepte 

HOH diepte = Diepte – 110 mm 

Diepte 

HOH diepte = Diepte – 10 mm 

Hart tot wand = HOH diepte – 45 

Breedte (excl. montageplaten) 

HOH breedte totaal = Breedte totaal – 110 mm 

HOH breedte 1 HOH breedte 2 
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Algemene info Cubola®  Solidare® 
 

  

Vrijstaand (gekoppeld) Wandmontage (gekoppeld) 

Enkel 
vrijstaand 

Dubbel 
vrijstaand 

naast elkaar 

Dubbel 
vrijstaand 

achter elkaar 

Enkel aan 
wand 

Dubbel aan 
wand naast 

elkaar 

Dubbel aan 
wand achter 

elkaar 

      

HOH diepte per unit Diepte – 110 mm / aantal units Diepte – 10 mm / aantal units 

HOH breedte per unit Breedte – 110 mm / aantal units Breedte – 110 mm / aantal units 

Afkortmaten Breedte Aantal  

Ligger breedte  
HOH breedte 
– 110 mm 

1 2 1 0 0 0 

Ligger 
voorzijde  

HOH breedte 
– 110 mm 

1 2 2 1 2 2 

Montagedeel 
voorzijde  

HOH breedte 
–  116 mm 

1 2 2 1 2 2 

Voorlijst 
 

HOH breedte 
– 135 mm 

1 2 2 1 2 2 

Buis 85 
Somfy/ASA  

HOH breedte 
– 195mm/ -198mm 

1 2 2 1 2 2 

Buis 63 
Somfy/ASA  

HOH breedte 
– 160 / –175 mm 

1 2 2 1 2 2 

Afdekkap 
treklijst  

HOH breedte 
– 325 mm 

1 2 2 1 2 2 

Treklijst 
 

HOH breedte 
– 324 mm 

1 2 2 1 2 2 

Spandraad 
 

Treklijst 
– 160 mm 

1 2 2 1 2 2 

Afdekprofiel 
 

Treklijst 
– 274 mm 

1 2 2 1 2 2 

Onderkap 
 

HOH breedte 
– 152 mm 

1 2 2 1 2 2 

Bovenkap 
 

HOH breedte 
– 153 mm 

1 2 2 1 2 2 

Kapverlenging  
HOH breedte 
– 153 mm 

(1) (2) (2) (1) (2) (2) 

Afkortmaten Diepte Aantal  

Ligger diepte 
 

HOH diepte 
– 110 mm 

2 3 4 2 3 4 

Geleider 
 

HOH diepte 
– 345 mm 

2 4 4 2 4 4 

Watergoot 
(optie)  

HOH diepte 
– 170 mm 

(2) (4) (4) (2) (4) (4) 

Kunststof 
geleider  

HOH diepte 
– 320 mm 

2 4 4 2 4 4 

  

Aantal en afkortmaten  
De afkortmaten gelden voor elke 
configuratie, uitgaande van de 
hart-op-hart maat van elke unit. 
Het aantal te gebruiken delen 
wordt in het onderstaande schema 
aangegeven. 
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Let op:   -       Aantallen voor andere configuraties zelf bepalen.  
- Bij ongelijke units heeft u met verschillende HOH maten te maken, dan komen er bij één type 

profiel meerdere lengtes voor! 

 
     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblage Cubola® Solidare® 

Afkortmaten Hoogte Aantal  

Staander 
 

Hoogte + maat 
onder maaiveld – 

10 mm 
4 6 6 2 3 4 

Doek afmeting Aantal  

Doek met rits 
 in cassette  

HOH breedte 
– 252 mm 

1 2 2 1 2 2 
HOH diepte 

+ 0 mm 

Doek zonder 
rits in 

cassette 
 

HOH breedte 
– 314 mm 

1 2 2 1 2 2 
HOH diepte 

+ 0 mm 

1 Doek in 
ligger  

HOH breedte 
-  190 mm 

1 2 2 1 2 2 
Vaste hoogte maat 

= 1000 mm 

2 Doeken in 
ligger 

(systeem 
breder dan 

4.0 m) 

 

HOH breedte 
– 250 mm / 2 

2 4 4 2 4 4 
Vaste hoogte maat 

= 1000 mm 
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Sub-samenstelling liggers 
1. Zaag de lengteprofielen op de gewenste lengte volgens de afkortmaten. 
2. Plaats de boormal op het profiel en boor 4 gaten volgens het patroon “Ligger”. Doe dit ook aan de andere 

zijde van het profiel. 

 
 

Vrijstaande Cubola® Solidare® 
3. Plaats het hoekmontagedeel in de ligger. Let op: Zorg ervoor dat de zijde met de meeste gaten naar het hart 

van het profiel wordt gericht, dan komt het hoekmontagedeel 2 mm verdiept in de ligger te liggen. Nb. 
wanneer het profiel omgedraaid wordt gebruikt, komt het hoekmontagedeel gelijk met het profiel. Dit wordt 
bij wandmontage gebruikt en is hier dus niet gewenst. 

4. Zet de hoekmontagedelen aan de bovenzijde vast met de bouten. 
 

 
 
 
 
 
 

Assemblage Cubola® Solidare® 
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Wandmontage Cubola® Solidare® 
5. Schroef de wandmontageplaat aan het montagedeel. 

Let op: Zijde montagedeel met gaten op 50 mm (zijde met de meeste gaten) tegen de wandmontageplaat. 
6. Schuif het montagedeel in het kokerprofiel en zet het (tijdelijk) vast of lever het montagedeel  los bij het 

profiel.  
Op locatie wordt het montagedeel eerst aan de wand gemonteerd alvorens de ligger eraan wordt geschoven. 
Let op: De wandmontageplaat is er in een linker en rechter variant. 

7. Plaats aan de andere zijde het montagedeel (hoekmontage) in de ligger en zet deze vast met de bouten.  
Let op: Zorg ervoor dat de zijde met de meeste gaten naar het hart van het profiel wordt gericht, dan komt 
het montagedeel 2 mm verdiept in de ligger te liggen. Nb. wanneer het profiel omgekeerd wordt gebruikt, 
komt het montagedeel gelijk met het profiel. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 

 
Sub-samenstelling ligger voorzijde 
1. Kort de voorzijde liggerprofiel, montageprofiel en de voorlijst op de afkortmaat af. 
2. Plaats de boormal op de bovenzijde van het profiel en boor 4 gaten volgens het patroon “Ligger”. Doe dit ook 

aan de andere zijde van het profiel. 
3. Boor in het montageprofiel aan beide zijde 4 gaten van 6,5 mm, zoals aangegeven op onderstaande 

afbeelding. Tap M8 schroefdraad in deze gaten en tevens in de gaten aan de zijkant. 

      
4. Plaats het kunststof tussenglijlager tussen de doeken (zet het later met zelfborende schroeven vast in het 

montageprofiel). Steek de doekpezen in het doek en rol het doek bovenlangs op de stalen buis. Zorg er daarbij 
voor dat de doeksleuf aan de intrekzijde is in-gevijld zodat het doek niet kapot wordt getrokken op de scherpe 
rand. (LET OP: Aan beide zijden van elk doek een doekklemblokje plaatsen) 

5. Plaats de lagerprop aan de niet bedieningszijde in de doekbuis. 
6. Plaats de motor met meenemer en motorprop aan de andere zijde in de buis. Let daarbij eventueel op de 

draairichting. 

     
7. Schuif de complete doekbuis in het montageprofiel. 
8. Monteer de eindplaat met lagerpen en de eindplaat met motorsteun aan het montageprofiel. Zorg er daarbij 

voor dat de motorkabel door de kabelopening in de eindplaat wordt getrokken. Zet het kunststof 
tussenglijlager vast aan het montageprofiel met boorschroef 3,5x9,5. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 

9. Schuif het complete montageprofiel in de ligger voorzijde en zet beide zijde aan de bovenzijde vast met de 
8 bouten. 

 
10. Schuif de afdichtingstrip in de ligger. 
11. Schuif de in-gevijlde buis aan het doek en rol het doek eventueel compleet in.  

(LET OP: Aan beide zijden van elk doek een doekklemblokje plaatsen) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Cubola® Solidare® NL 06-08-2019 11 

Assemblage Cubola® Solidare® 

 
Sub-samenstelling staander 
1. Kort de staanders af op de juiste afkortmaat. 
2. Plaats de boormal op het profiel en boor 7 gaten volgens het patroon “staander bovenzijde”. 
3. Boor het gecentreerde gat op naar 20 mm. Dit gat is voor de kabeldoorvoer.  
4. Draai het profiel een kwart slag en boor hetzelfde patroon nogmaals. Wanneer de staander aan 3 zijden 

wordt voorzien van een ligger (bij een gekoppeld systeem), dan moet u het patroon ook aan de derde zijde 
aanbrengen. 

5. Plaats de boormal aan de onderzijde op het profiel en boor het gatenpatroon “onderzijde staander”. 
6. Ook aan de tweede zijde worden 2 gaten geboord. Bij voorkeur worden de gaten aan dezelfde zijde geboord 

als de gaten aan de bovenzijde van het profiel. 

 
7. Monteer de montageplaat/stelvoet aan het montagedeel met schuin verzonken bouten. 
8. Plaats de staander op het montagedeel en zet de 4 bouten aan de zijkant vast. Er kan gekozen worden om 

de montageplaten/stelvoeten eerst op de montagelocatie vast te zetten, alvorens het profiel er op te 
plaatsen.  

9. Steek het montagedeel staander in de bovenzijde van het profiel. 
10. Zet het montageprofiel tijdelijk vast met 2 bouten en moeren of voeg het montageprofiel staander los bij de 

staander. 
11. Voeg het afdekplaatje, bouten en schroeven los bij de staander of monteer ze tijdelijk. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 

Sub-samenstelling zijgeleiders 
1. Kort de geleiders af op de juiste afkortmaat. 
2. Plaats de eindkap voor de voorlijst op de positie zodat hij gelijk ligt met het einde van de zijgeleider. Boor 

een gat van 6,5 mm door het gat in de eindkap. 

 
3. Boor 2 gaten van 7 mm, zoals hieronder afgebeeld, voor bevestiging ligger aan kapsteun.. 

 
4. Plak elke 400 - 500 mm 2x een zelfklevende neopreen strips op de geleiders. Zorg er daarbij voor dat 

helemaal onder en 100 mm van boven een neopreen strip geplaatst wordt.  
5. Schroef vervolgens de inloopgeleider aan de geleiders.  

 

6. Schuif de kunststof zijgeleider in de zijgeleider en plaats de geleideplaat. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 

7. Schuif het eindlagerblok met lager in de voorzijde van de geleider. 
8. Plaats de eindkap voorlijst om de geleider en zet deze vast met een verzonken schroef aan de zijkant (door 

geleider in eindlagerblok). 
9. Plaats een klemplaatje in de onderzijde van het profiel en zet de eindkap aan de onderzijde vast. 
10. Aan de bovenzijde wordt een zelfborende schroef in het profiel gedraaid. Zo zit de eindplaat rondom vast 

aan het profiel. 

 
 

Sub-samenstelling watergootgeleiders (optioneel) 
1. Kort de linker en rechter watergoot af op de juiste afkortmaat. 
2. Aan twee zijden van de watergoot een deel van de wand verwijderen, volgens onderstaande afmetingen. Op 

de opgegeven afstanden de watergoot inzagen tot de aangegeven boorlijn die als breuklijn werkt. Aan de 
voorzijde (=voorlijstzijde) eerst de korte maat van 58mm inzagen tot de aangegeven boorlijn en daarna het 
deel uitbreken. Vervolgens de andere twee delen met dezelfde methode verwijderen (112 en 152 mm).   
LET OP: Linkse en rechtse uitvoering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Boor om de ± 500 mm een gaatje van 4,5 mm op de boorlijn in de profielen voor montage aan de geleider.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Monteer de afdekkapjes aan beide uiteinden van de watergoot. 
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5. Positioneer de watergoot tegen de zij-/ onderkant van de zijgeleider van de Solidare. Zet de goot vervolgens 

vast met zelf borende schroeven 4,2x13 CK-KK. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 

Sub-samenstelling spansysteem (bij een systeem breder dan 4.0 meter) 
1. Schuif de klemplaat in de sleuf van de treklijst met de gaten naar het hart van de treklijst gericht. Zorg ervoor 

dat de zijvlakken van de klemplaat en treklijst gelijk liggen.

   
2. Teken de gaten af en boor gaten van 9 mm. Doe dit aan beide kanten van de treklijst.  

Let op: Boor niet door de gaten van de klemplaat heen. 

 
3. Boor met gebruik van de boormal gaten van 6,5 mm in de sleuf van de treklijst. Houdt een afstand van 

ongeveer 500 mm tussen de gaten. Zorg ervoor dat in het midden van de treklijst een afstand van ongeveer 

700 mm wordt gehouden. LET OP: De afstand van 700 mm is nodig als bewegingsruimte voor de 

koordspanner tijdens het openen en sluiten. 

 

 

   

 

LET OP: schuif eerst de veer 

ondersteuningsblokjes in de treklijst. 

Zie punt 8 – 9  blz. 17 
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4. Schuif het blokje naar het midden van de op maat gezaagde spandraad en schroef deze vast met de 

inbusstelschroef. 

 
 

5. Haal de spandraad door de spandraadmontageblokken en het afdekprofiel. Zet de spandraadmontageblokken 

vast in de klemplaat met M8x25 bouten. Let op: Zorg ervoor dat de montageblokken gecentreerd onder de 

treklijst zitten. 

  
 

6. Houdt 2 mm afstand tussen de montageblok en het afdekprofiel. Zet het afdekprofiel vast door de gaten van 

6,5 mm. 

 
7. Bevestig de zeskantverbindingsmoer met een revet aan de zijde van de spandraad met schroefdraad. Aan de 

andere kant komt de verankeringshuls met de wiggenset. 
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8. Draai de zeskantverbindingsmoer strak aan om de treklijst recht te spannen. 

 

 
9. Dek beide kanten van het spansysteem af met de afdekkapjes en zet deze vast met M4x25 cilinderschroeven. 

 

Sub-samenstelling cassette met treklijst 
1. Boor aan de bedieningszijde een gat van 11 mm in de kapsteun voor de doorvoer van de motorkabel. Voorzie 

het gat van een tule. 

 
2. Schuif de bevestigingsplaatjes van de montagebeugels en de kunststof inlegstrip in de onderkap. Schroef de 

kapsteunen aan de onderkap met zelftappers 4,2x32 mm. Bevestig de aluminium motorsteun en het kunststof 

lagerblok op de kapsteunen.  
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3. Schuif de twee doekpezen in het doek. 

4. Rol het doek onderlangs op de doekbuis. 

 
 

5. Breng de koordschijven aan. 

6. Plaats in de stalen buis de motor aan de bedieningszijde en de lagerprop aan de lagerzijde. 

7. Draai vier slagen koord bovenlangs op de koordschijf en zorg dat het koord netjes langs elkaar loopt. TIP: Plak 

dubbelzijdige tape in de koordschijf alvorens het koord op te rollen. Nu zitten de eerste vier slagen vastgeplakt 

en zullen deze tijdens transport op hun plek blijven. De benodigde lengte koord per zijgeleider wordt als volgt 

bepaald: 2x de uitval + 1,5x de breedte + 1 meter. 

 

 

 

       

 

 

8. Schuif de treklijst aan het doek. Schuif de 4 veer ondersteuningsblokjes in de treklijst. Schroef de 
geleideblokken vast met zelftappers 4,2x45 mm. Gebruik voor het vastschroeven van het kunststof eindkapje 
zelftappers 3,5x32 mm. 

 

9. Leg de rits evenwijdig met het kunststof eindkapje en zorg dat de rits aan beide zijden ongeveer  

7 mm over steekt. Schroef het kunststof eindplaatje erop met zelftapper 3,5x16 mm. 
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10. Haak de veer aan het schroefoog op het geleideblok. Schuif de ondersteuningsblokjes over de veren en schroef 
deze vast met zelfborende schroef 4,2x13 mm (2 stuks per veer). 
 

  
 
 

11. Plak de stickers met maximale uitrekking van de veer in de treklijst. Een veer mag maximaal 60% van zijn 
oorspronkelijke lengte uitgetrokken worden. 
Voor korte veer (lengte 35 cm), plak de rode lijn op de sticker op 56 cm vanaf de zijkant treklijst. 
Voor lange veer (lengte 57 cm), plak de rode lijn op de sticker op 91 cm vanaf de zijkant treklijst. 
 

               

 

 

12. Steek het koord door de geleideblok de treklijst in. Laat een lus uit de treklijst hangen. Rol de rest van het koord 

netjes op en leg het in de treklijst. 
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13. Verwijder de bovenste helft van de aluminium motorsteun en het kunststof lagerblok. Plaats de complete 

doekbuis met treklijst in de onderkap. Zet het binnenwerk vast met de bovenste helft van de motorsteun en het 

lagerblok. 

      

 

      

14. Controleer of de koordschijven recht voor het wieltje op de kapsteun zitten. Laat het koord onderlangs lopen. 

 
 
 

15. Monteer de montagebeugels op de onderkap. Het aantal montagebeugels is afhankelijk van de breedte van het 
systeem (zie blz. 3). Plaats de buitenste montagebeugels tegen de kapsteun. Verdeel de middenbeugels 
gelijkmatig over de lengte van de cassette.  
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16. Gebruik onderstaande montagebeugels bij genoemde situatie. 

 

   
 

17. Plaats de bovenkap op de cassette en schroef deze vast met zelfborende schroeven 4,2x13 mm. Klik het 
afdekprofiel treklijst op de treklijst. De cassette is nu gereed voor transport. 

 

         

 

 

Vrijstaande montage Muurmontage 
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Montage Cubola® Solidare® 

Plaatsen vrijstaande Cubola® Solidare® 
 

1. Meet de posities van de staanders op de vloer uit. Afhankelijk van de situatie kan de vloermontage op diverse 

manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld op betonpoeren, fundering of bestaande vloer. In deze instructie 

gaan we uit van betonpoermontage. 

2. Graaf bij betonpoermontage 4 gaten en plaats daarin 4 betonpoeren. Zet deze op hoogte (rekening houdend 

met eventueel een bepaalde diepte onder het maaiveld en stelmogelijkheden op de betonpoer). 

3. Monteer 2 staanders aan de ligger. Dit wordt de zijkant (motorzijde) van de Cubola i.c.m. Solidare waardoor 

de bedrading loopt. 

4. Zorg er daarbij voor dat er een bedieningskabel voor het volantsysteem door de ligger wordt gevoerd. 

5. Sluit aan de voorzijde van het systeem een werkstekker aan op de kabel. 

6. Aan de cassettezijde gaat de kabel naar een kleine lasdoos, welke later in de staander valt. 

7. Vanuit de staandervoet wordt een (grond)kabel doorgevoerd, welke op het net wordt aangesloten tot boven 

in de lasdoos. 

 
8. Plaats de samengestelde boog op 2 betonpoeren, zorg er daarbij voor dat de (grond)kabel aan de onderzijde 

voldoende vrij ligt (stelvoet op kleine hoogte boven de poer afstellen). Zet deze boog waterpas vast op de 2 

betonpoeren. 

9. Stel vervolgens een hoek samen uit een ligger en staander. Hierin wordt geen bekabeling gevoerd. Zet deze 

hoek op de volgende betonpoer en sluit hem aan op de reeds geplaatste boog. Dit is de achterligger van het 

systeem. 

10. Maak de volgende hoek en zet deze op de volgende betonpoer en sluit hem aan op de eerder geplaatste 

hoek. Dit wordt de zijkant, niet de bedieningszijde. Zet deze staander nog niet op de betonpoer vast. 

11. Plaats de liggervoorzijde tussen de overgebleven opening. 

12. Voer daarbij de motorkabel door het gat in de staander. 

13. Zet de liggervoorzijde vast met de M8x35 bouten. 

14. Plaats een werkstekker aan de motorkabel. Sluit de werkstekker aan en laat deze in de staander zakken. 

15. Meet het systeem overhoeks uit, verschuif daarbij eventueel de betonpoer zodat de juiste positie wordt 

bereikt, stel ook de hoogte van de stelvoet nu exact af. 

16. Zet de stelvoet vast op de betonpoer. 

17. Plaats afdekkappen op de staanders, laat daarbij de staander met de lasdoos en grondkabel open, zodat de 

cassette daar kan worden aangesloten. 
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Montage Cubola® Solidare® 

18. Demonteer de 2 boutjes uit de bovenzijde van de liggers waarop de cassette komt te liggen. Leg de cassette 

op de liggers en zet deze weer vast met de zojuist gedemonteerde bouten. 

19. Kantel de cassette en boor de gaten voor. Bij de middelste 2 beugels horen 6 zelfborende schroeven. Boor 

ook deze gaten voor alvorens het vastzetten. 

 

20. Steek de wieltjes van geleideblok in de zijgeleider en schuif de zijgeleider aan de kapsteun en zorg dat het 
koord vrij ligt in de zijgeleider. LET OP: Controleer of de rits in de kunststof geleider loopt. 

   
 

21. Zet de zijgeleider vast door de geboorde gaten met cilinderkop metaalschroeven M6x14. Laat de zijgeleiders 
op de grond rusten. 

22. Trek de lus van het koord over het wieltje. LET OP: Zorg dat het koord niet kruist, het koord loopt vanaf de 
kapsteun onderlangs over het wieltje. Zet het lagerblok vast met zeskantbout  
M6x16. 

23. Laat het volantsysteem zakken en til de geleiders op de voorlijst. 
24. Zet de voorlijst vast aan de eindstukken van de geleiders. 
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Montage Cubola® Solidare® 

25. Voer het koord door de treklijst zoals hieronder afgebeeld. 

 
26. Neem de koordspanner uit de treklijst om de koorden eenvoudiger om de wieltjes te leggen. Steek het koord 

door het gat in de koordspanner en trek het koord licht op spanning. Leg een knoop in het koord op ongeveer 
25 cm achter het gat. Snijd het overige koord na de knoop weg. 
LET OP: Controleer of het koord in het gehele systeem over de wieltjes loopt. 
 

 
 

27. Plaats de koordspanner in de treklijst en zet deze vast d.m.v. de kunststof geleidingsblokjes van de 
koordspanner te roteren met een schroevendraaier. 
Breng het systeem op spanning, draai in de richting zoals aangegeven op de koordspanner. LET OP: Elke 

veer mag maximaal 60% van zijn eigen lengte worden uitgetrokken. 

 

     

28. Het doek een paar maal in en uit laten lopen om de goede werking te controleren. 

29. Controleer ook of de veren niet te ver worden uitgetrokken. 

30. Haak het afdekprofiel in de treklijst en klik hem vast. 

31. Bevestig de optionele regengoot aan de zijgeleider met de zelfborende schroeven. 
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Montage Cubola® Solidare® 

 

32. Schroef (bij een systeem breder dan 4.0 meter) de kapverlenging ondersteuning op de bovenkap met 

zelfborende schroef 4,2x13 mm. Plaats de bovenkap en schroef deze vast met zelfborende schroef 4,2x13 

mm en druk de afdekdoppen er op. 

    
33. Haak de kapverlenging met borstel in de bovenkap en schroef hem aan de buitenzijde vast in de zijgeleider 

met zelfborende schroef 4,2x25 mm en druk de afdekdoppen er op. 
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Montage Cubola® Solidare® 

Plaatsen wandmontage Cubola® Solidare® 
 
Beoordeel alvorens de Cubola Solidare te plaatsen of de bestaande bouw geschikt is voor de bevestiging van het 
Cubola Solidare systeem (laat eventueel een bouwkundige de situatie beoordelen). Zorg voor afdoende 
bevestigingsmiddelen voor de door u toegepaste combinatie van wand en Cubola Solidare. 

 
1. Schroef de muurplaat aan de hoekmontage. Zorg ervoor dat de muurplaat aan de zijde zit waar de afstand tot 

het gat met schroefdraad 50 mm is. 

 
2. Bepaal vooraf de posities voor de wandsteunmontage uit op de wand. Boor gaten voor bevestigingsmiddelen. 

Vraag uw bevestigingsmiddelen leverancier daarbij eventueel om advies (in de wandsteunen is ruimte voor 3x 
M12 bouten (opening 14 mm)). 

3. Plaats de wandsteunen aan de wand en stel de steunen onderling waterpas. Door de steunen in de slobgaten te 
schuiven is de positie beperkt te corrigeren. 
De onderzijde van de muurplaat is gelijk aan de hoogte van de onderzijde van de liggers. 

 

 
4. Meet de posities van de staanders op de vloer uit. Afhankelijk van de situatie kan de vloermontage op diverse 

manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld betonpoeren, fundering of bestaande vloer. 
5. Monteer twee liggers wandmontage aan de staanders zodat er een hoek ontstaat. 
6. Zorg er daarbij voor dat een van de twee hoeken wordt voorzien van een bedieningskabel voor het volantsysteem. 

Voer deze door de ligger. 
7. Verbindt de staander vanuit de binnenzijde aan de ligger met M8x35 bouten. 
8. Sluit aan de staanderzijde een werkstekker aan de kabel. 
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Montage Cubola® Solidare®
 

9. Schuif de gemonteerde hoekconstructie aan de op de wand gemonteerde muursteun. Zorg ervoor dat de 
bedieningskabel door de uitsparing in de wandsteun naar buiten wordt gehaald. 

10. Zet het liggerprofiel aan de bovenzijde vast met 3 bouten. De andere bout wordt pas geplaatst als de cassette 
op het systeem wordt gelegd. 

  
11. Aan de stelvoetzijde nog niet vast zetten. 
12. Plaats de liggervoorzijde tussen de 2 geplaatste hoeken. 
13. Voer de motorkabel door het gat in de staander. 
14. Zet de liggervoorzijde vast met de M8x35 bouten. Houd de profielen daarbij vlak op elkaar aan de voorzijde. 
15. Plaats een werkstekker aan de motorkabel. Sluit de werkstekker aan en laat deze in de staander zakken. 
16. Meet het systeem overhoeks uit, schuif daarbij eventueel de betonpoer of de staander zodat de perfecte positie 

wordt bereikt. Stel ook de hoogte van de stelvoet nu exact af. 
17. Zet de stelvoet op de betonpoer of ondergrond. 
18. Plaats de afdekkappen op de staanders. 
19. Plaats de cassette unit tussen de liggers en schroef de binnenste bouten vast in de ligger. Kantel de cassette en 

schroef de beugel vast op de muurplaat met metaalschroef M6x12. 
 

      
 

20. Kantel de kap naar voren en teken de gaten af. Boor gaten voor bevestigingsmiddelen. Vraag uw 
bevestigingsmiddelen leverancier daarbij eventueel om advies. Draai de schroeven vast in de muur. 
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Montage Cubola® Solidare® 

 
21. Steek de zijgeleider aan de treklijst en zorg dat het koord vrij ligt in de zijgeleider.  

LET OP: Controleer of de rits in de kunststof geleider loopt. 

   
 

22. Zet de zijgeleider vast door de geboorde gaten met cilinderkop metaalschroeven M6x14. Laat de zijgeleiders op 
de grond rusten. 

23. Trek de lus van het koord over het wieltje. LET OP: Zorg dat het koord niet kruist, het koord loopt vanaf de 
kapsteun onderlangs over het wieltje. 

24. Laat het volantsysteem zakken en til de geleiders op de voorlijst. 
25. Zet de voorlijst vast aan de eindstukken van de geleiders. 

 
 

26. Voer het koord door de treklijst zoals hieronder afgebeeld.  

 
27. Neem de koordspanner uit de treklijst om de koorden eenvoudiger om de wieltjes te leggen. Steek het koord 

door het gat in de koordspanner en trek het koord licht op spanning. Leg een knoop in het koord op ongeveer 25 
cm achter het gat. Snijd het overige koord na de knoop weg.  
LET OP: Controleer of het koord in het gehele systeem over de wieltjes loopt. 
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Montage Cubola® Solidare® 

 
28. Plaats de koordspanner in de treklijst en zet deze vast d.m.v. de kunststof geleidingsblokjes van de koordspanner 

te roteren met een schroevendraaier. 
Breng het systeem op spanning, draai in de richting zoals aangegeven op de koordspanner.  

LET OP: Elke veer mag maximaal 60% van zijn eigen lengte worden uitgetrokken.

    

29. Het doek een paar maal in en uit laten lopen om de goede werking te controleren. 

30. Controleer ook of de veren niet te ver worden uitgetrokken. 

31. Haak het afdekprofiel in de treklijst en klik hem vast. 

32. Bevestig de optionele regengoot aan de zijgeleider met de zelfborende schroeven. 

 

 
 

 
 

 

 

 

33. Schroef (bij Solidare® Verandazonwering breder dan 4.0 meter) de kapverlenging ondersteuning op de bovenkap 

met zelfborende schroef 4,2x13 mm. Plaats de bovenkap en schroef deze vast met zelfborende schroef 4,2x13 

mm en druk de afdekdoppen er op. 

    
34. Haak de kapverlenging met borstel in de bovenkap en schroef hem aan de buitenzijde vast in de zijgeleider 

met zelfborende schroef 4,2x25 mm en druk de afdekdoppen er op. 
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Zaaglijst vrijstaande Cubola® Solidare® 

Volledig zelf berekenen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  Aantal stuks Zaagmaat 

HOH diepte per unit Diepte – 110 mm   

HOH breedte per unit Breedte – 110 mm   

Ligger breedte  HOH breedte – 110 mm 1  

Ligger voorzijde  HOH breedte – 110 mm 1  

Montagedeel voorzijde 
 

HOH breedte – 116 mm 1  

Voorlijst  HOH breedte – 135 mm 1  

Buis 85 Somfy/ASA 
 

HOH breedte – 195 mm 1  

Buis 63 Somfy/ASA  HOH breedte – 160 mm / - 175 mm 1  

Treklijst  HOH breedte – 324 mm 1  

Afdekprofiel treklijst  HOH breedte – 325 mm 1  

Spandraad  HOH breedte – 484 mm 1  

Afdekprofiel 
spansysteem  

HOH breedte – 598 mm 1  

Onderkap 
 

HOH breedte – 152 mm 1  

Bovenkap 
 

HOH breedte – 153 mm 1  

Kapverlenging  HOH breedte – 153 mm 1  

Ligger diepte  HOH diepte – 110 mm 2  

Zijgeleider 
 

HOH diepte – 345 mm 2  

Kunststof geleider  HOH diepte – 320 mm 2  

Watergoot  HOH diepte – 250 mm 2  

Staander  Hoogte + maat onder maaiveld – 10 mm 4  

Doek met rits  
in cassette  

HOH breedte – 252 mm 
1 

 
HOH diepte + 0 mm  

2 doeken in ligger 
 

HOH breedte – 250 mm / 2 
2 

 
Vaste maat = 1000 mm  

1 doek in ligger HOH breedte - 190 mm 1  
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 Vaste hoogte maat = 1000 mm  

Zaaglijst vrijstaande Cubola® Solidare® gekoppeld 

Volledig zelf berekenen! 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  Aantal stuks Zaagmaat 

HOH diepte per unit Diepte – 10 mm   

HOH breedte per unit Breedte – 55 mm   

Ligger breedte  HOH breedte – 110 mm 2  

Ligger voorzijde  HOH breedte – 110 mm 2  

Montagedeel voorzijde 
 

HOH breedte – 116 mm 2  

Voorlijst  HOH breedte – 135 mm 2  

Buis 85 Somfy/ASA 
 

HOH breedte – 195 mm 2  

Buis 63 Somfy/ASA  HOH breedte – 160 mm / - 175 mm 2  

Treklijst  HOH breedte – 324 mm 2  

Afdekprofiel treklijst  HOH breedte – 325 mm 2  

Spandraad  HOH breedte – 484 mm 2  

Afdekprofiel 
spansysteem  

HOH breedte – 598 mm 2  

Onderkap 
 

HOH breedte – 152 mm 2  

Bovenkap 
 

HOH breedte – 153 mm 2  

Kapverlenging  HOH breedte – 153 mm 2  

Ligger diepte  HOH diepte – 110 mm 3  

Zijgeleider 
 

HOH diepte – 345 mm 4  

Kunststof geleider  HOH diepte – 320 mm 4  

Watergoot  HOH diepte – 250 mm 4  

Staander  Hoogte + maat onder maaiveld – 10 mm 6  

Doek met rits  
in cassette  

HOH breedte – 252 mm 
2 

 
HOH diepte + 0 mm  

2 doeken in ligger HOH breedte – 250 mm / 2 4  
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 Vaste maat = 1000 mm  

1 doek in ligger  
HOH breedte - 190 mm 

2 
 

Vaste hoogte maat = 1000 mm  
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Zaaglijst Cubola® Solidare® wandmontage 

Volledig zelf berekenen! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  Aantal stuks Zaagmaat 

HOH diepte per unit Diepte – 10 mm   

HOH breedte per unit Breedte – 110 mm   

Ligger breedte  HOH breedte – 110 mm 1  

Ligger voorzijde  HOH breedte – 110 mm 1  

Montagedeel voorzijde 
 

HOH breedte – 116 mm 1  

Voorlijst  HOH breedte – 135 mm 1  

Buis 85 Somfy/ASA 
 

HOH breedte – 195 mm 1  

Buis 63 Somfy/ASA  HOH breedte – 160 mm / - 175 mm 1  

Treklijst  HOH breedte – 324 mm 1  

Afdekprofiel treklijst  HOH breedte – 325 mm 1  

Spandraad  HOH breedte – 484 mm 1  

Afdekprofiel 
spansysteem  

HOH breedte – 598 mm 1  

Onderkap 
 

HOH breedte – 152 mm 1  

Bovenkap 
 

HOH breedte – 153 mm 1  

Kapverlenging  HOH breedte – 153 mm 1  

Ligger diepte  HOH diepte – 110 mm 2  

Zijgeleider 
 

HOH diepte – 345 mm 2  

Kunststof geleider  HOH diepte – 320 mm 2  

Watergoot  HOH diepte – 250 mm 2  

Staander  Hoogte + maat onder maaiveld – 10 mm 2  

Doek met rits  
in cassette  

HOH breedte – 252 mm 
1 

 
HOH diepte + 0 mm  

2 doeken in ligger  
HOH breedte – 250 mm / 2 

2 
 

Vaste maat = 1000 mm  
1 doek in ligger HOH breedte - 190 mm 1  
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 Vaste hoogte maat = 1000 mm  
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Zaaglijst Cubola® Solidare® wandmontage gekoppeld 

Volledig zelf berekenen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  Aantal stuks Zaagmaat 

HOH diepte per unit Diepte – 10 mm   

HOH breedte per unit Breedte – 55 mm   

Ligger voorzijde  HOH breedte – 110 mm 2  

Montagedeel voorzijde 
 

HOH breedte – 116 mm 2  

Voorlijst  HOH breedte – 135 mm 2  

Buis 85 Somfy/ASA 
 

HOH breedte – 195 mm 2  

Buis 63 Somfy/ASA  HOH breedte – 160 mm / - 175 mm 2  

Treklijst  HOH breedte – 324 mm 2  

Afdekprofiel treklijst  HOH breedte – 325 mm 2  

Spandraad  HOH breedte – 484 mm 2  

Afdekprofiel 
spansysteem  

HOH breedte – 598 mm 2  

Onderkap 
 

HOH breedte – 152 mm 2  

Bovenkap 
 

HOH breedte – 153 mm 2  

Kapverlenging  HOH breedte – 153 mm 2  

Ligger diepte  HOH diepte – 110 mm 3  

Zijgeleider 
 

HOH diepte – 345 mm 4  

Kunststof geleider  HOH diepte – 320 mm 4  

Watergoot  HOH diepte – 250 mm 4  

Staander  Hoogte + maat onder maaiveld – 10 mm 3  

Doek met rits  
in cassette  

HOH breedte – 252 mm 
2 

 
HOH diepte + 0 mm  

2 doeken in ligger  
HOH breedte – 250 mm / 2 

4 
 

Vaste maat = 1000 mm  

1 doek in ligger  
HOH breedte - 190 mm 

2 
 

Vaste maat = 1000 mm  
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