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Bedankt voor het aanschaffen van een product van Glasdon. Deze handleiding 
bevat belangrijke informatie over de installatie en het toekomstige onderhoud van 
het product.
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Hoofdstuk 3   Richtlijnen voor de bevestiging van de 
cabine in de grond/op een fundament
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product

Handleiding voor installatie, gebruik en 
onderhoud
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1 Installatie

2 Elektrische installaties

Wij raden aan dat alle kiosken en cabines van Glasdon op het moment van de levering met behulp van de 
meegeleverde bevestigingsbouten permanent op een betonnen basis worden geplaatst en vastgezet.

De richtlijnen voor deze installatie staan in Hoofdstuk 3. Om na de installatie een goede werking van de 
deurvergrendelingen te kunnen waarborgen, is het van groot belang om de deurposten tijdens het vastzetten 
goed vierkant en op niveau te houden. 

Als u na overeenstemming met onze verkoop- en technische afdeling heeft gekozen voor een levering waarbij u 
zelf zorgt voor het zelfbouwen van het product, vindt u een uitgebreid instructieboekje bij deze handleiding.

Als de kiosk of cabine is vervaardigd volgens een op maat gemaakt ontwerp, moet er ook een CAD-tekening van 
de indeling aanwezig zijn voor uw referentie.

Als uw cabine of kiosk is uitgerust met sanitair zoals wastafels, spoelbakken, wc’s en/of waterverwarmers, 
dan heeft u er wellicht voor gekozen om het bijbehorende leidingwerk vooraf geïnstalleerd te laten worden. 
Neem hiervoor contact op met een herkend en geautoriseerd loodgieter. De uiteindelijke aansluiting op de 
watervoorziening en de plaatsing van het waterafvoersysteem moet altijd worden gedaan door iemand die hier 
ervaring mee heeft en het leidingwerk dient grondig te worden gecontroleerd voor gebruik.

Als er externe planken, luifels of overkappingen worden geleverd, is het mogelijk dat deze producten niet 
altijd in onze fabriek kunnen worden gemonteerd omwille van de beperkingen van de breedte van de levering. 
In dergelijke gevallen worden de artikelen los bij de cabine of kiosk geleverd, zodat ze klaar zijn voor een 
eenvoudige montering door de gebruiksaanwijzing van het bijgevoegde instructieblad te volgen.

In het geval dat de installatie van Glasdon kiosken of cabines niet plaatsvindt op het moment van de levering, 
dient u tijdelijke opslag te regelen om te voorkomen dat er schade wordt veroorzaakt door ongunstige 
weersomstandigheden of andere invloeden.

Glasdon kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor:

1.  Schade aan Glasdon kiosken of cabines die niet permanent zijn geplaatst en die niet geïnstalleerd 
worden op het moment van de levering.

2. Schade veroorzaakt door onveilige opslag of door onzorgvuldig gebruik.

3. Extra leveringskosten omdat onmiddellijke installatie of opslag onmogelijk is.

Voor de kiosken en cabines die voorzien zijn van elektrische apparatuur sturen we meestal een origineel 
testcertificaat van de fabriek per post naar uw correspondentie adres. U vindt bij deze handleiding ook een kopie 
van het ingevulde certificaat.

Algemene technische informatie en individuele gebruiksaanwijzingen van de elektrische apparatuur 
(bijvoorbeeld een verdeelkast, elektrische ventilator, convector verwarming, verlichting) in uw kiosk of cabine 
worden bijgevoegd voor uw documentatie. De uiteindelijke aansluiting op de elektrische voeding, en de aarding 
van het gemonteerde sanitair en pijpwerk etc. moeten door u zelf worden geregeld.

Wij raden u aan om alle elektrische apparatuur jaarlijks door een gekwalificeerd en bekwaam persoon te laten 
inspecteren.
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3 Base Fixing Guidelines

The overall size of the building is 192mm greater than the nominal internal size, e.g. a 3.66 x
2.44m building is 3.852 x 2.632m.

Base Requirements
The minimum base size required is equal to the overall building size.  Assuming no suitable existing
surface, the base should be a minimum of 125mm concrete on to well consolidated hardcore.
The concrete should be of minimum C20/25 grade in accordance with BS8500 Concrete: The
Complementary British Standard to BS EN 206-1.   

The base should be �at, level and square, and preferably be raised slightly above the surrounding 
ground level.

Base Fixing Detail

Beacon / Consul

82mm composite wall panel

Cover cap

Expanding anchor bolt

Flat, level and square 
concrete base (by customer)

Treated softwood bearers
at 300mm spacing

Treated 
softwood 
plinth

Aluminium 
framework

Mastic seal
(by others)

12
5

45

13
2 

F.F
.L

.

209444

136

Composite insulated �oor panel with
heavy-duty vinyl covering and vapour
barrier to underside

44300

Treated softwood bearers

Base Fixing
Base �xing (by our customers) is accomplished using the expanding anchor bolts supplied.  Refer to
the base �xing instructions supplied with the �xings for correct installation in accordance with the
manufacturer’s recommendations. 

Finally, apply an external mastic seal to the perimeter of the building.

Beacon™ / Consul™
De totale oppervlakte van de cabine is 192mm groter dan de nominale interne grootte. Een cabine van 3,66m x 
2,44m is bijvoorbeeld 3,852m x 2,632m.

Vereisten voor het fundament
De vereiste minimum oppervlakte van het fundament dient gelijk te zijn aan de totale oppervlakte van de cabine 
cq. kiosk. Het fundament dient van minimaal 125mm dik beton te zijn en het beton moet minimaal een C20/25 
classificering hebben.

Het fundament moet vlak, waterpas en vierkant zijn en dient bij voorkeur licht boven het omliggende grond-
niveau te worden geplaatst.

3 Richtlijnen voor de bevestiging van de  
cabine in de grond/op een fundament

Details van de bevestiging in de grond

Het bevestigen van de cabine op het fundament 
De bevestiging van de cabine op het betonnen fundament wordt gedaan met de meegeleverde betonankers. 
Voor een correcte installatie, conform de aanbevelingen van de fabrikant, raadpleegt u de instructiehandleiding 
voordat u begint met de bevestiging van de cabine op het fundament. Tenslotte gebruikt u rond de gehele 
omtrek van de cabine een afdichtingskit.

Composiet geïnsuleerd vloerpaneel met 
zware kwaliteit vinyl bekleding en damp 
barrière aan de onderzijde

Composiet wandpaneel van 82mm

Afdekkapje

Behandelde zacht houten dragers

Vlak, waterpas, 
vierkant betonnen 
fundament(door klant)

Behandelde zacht houten 
dragers op 300mm afstand

Behandelde 
zacht houten 
plint

Betonankers

Afdichtingskit 
(door derden)

Aluminium 
frame
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Warrior
The overall size of a Warrior building is 112mm greater than the nominal internal size, e.g. a 3.66 x
2.44m building is 3.772 x 2.552m.

Base Requirements
The minimum base size required is equal to the overall building size.  Assuming no suitable existing
surface, the base should be a minimum of 125mm concrete on to well consolidated hardcore.
The concrete should be of minimum C20/25 grade in accordance with BS8500 Concrete: The
Complementary British Standard to BS EN 206-1.   

The base should be flat, level and square, and preferably be raised slightly above the surrounding 
ground level.

Base Fixing Detail

42mm composite wall panel

Cover cap

Expanding anchor bolt

Flat, level and square 
concrete base (by customer)

Treated softwood bearers

at 300mm spacing

Treated 
softwood 
plinth

Aluminium 
framework

Mastic seal
(by others) 45

2094

90

Floor panel with heavy duty vinyl
covering and insulation/vapour
barrier to underside

44300

Treated softwood bearers

Base Fixing
Base fixing (by our customers) is accomplished using the expanding anchor bolts supplied.  Refer to
the base fixing instructions supplied with the fixings for correct installation in accordance with the
manufacturer’s recommendations. 

Finally, apply an external mastic seal to the perimeter of the building.

12
5

79
 F

.F
.L

Warrior™

De totale oppervlakte van een Warrior kiosk of cabine is 112mm groter dan de nominale interne grootte. Een 
cabine van 3,66m x 2,44m is bijvoorbeeld 3,772m x 2,552m.

Vereisten voor het fundament
De vereiste minimum oppervlakte van het fundament dient gelijk te zijn aan de totale oppervlakte van de cabine 
cq. kiosk. Het fundament dient van minimaal 125mm dik beton te zijn en het gebruikte beton dient minimaal 
een C20/25 classificering te hebben.

Het fundament moet vlak, waterpas en vierkant zijn en dient bij voorkeur licht boven het omliggende grond-
niveau te worden geplaatst.

Details van de bevestiging in de grond

Het bevestigen van de cabine op het fundament 
De bevestiging van de cabine op het betonnen fundament wordt gedaan met de meegeleverde betonankers. 
Voor een correcte installatie, conform de aanbevelingen van de fabrikant, raadpleegt u de instructiehandleiding 
voordat u begint met de bevestiging van de cabine op het fundament. Tenslotte gebruikt u rond de gehele 
omtrek van de cabine een afdichtingskit.

Composiet wandpaneel van 42mm

Composiet geïnsuleerd vloerpaneel met 
zware kwaliteit vinyl bekleding en damp 
barrière aan de onderzijde

Behandelde zacht houten dragers

Afdekkapje

Aluminium 
frame

Betonankers
Afdichtingskit 
(door derden)

Vlak, waterpas, vierkant 
betonnen fundament (door 
klant)

Behandelde zacht houten 
dragers op 300mm afstand

Behandelde 
zacht 
houten plint
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Boxer / Ranger
Base Requirements
The minimum base size required is equal to the overall building size.  Assuming no suitable existing
surface, the base should be a minimum of 125mm concrete on to well consolidated hardcore.
The concrete should be of minimum C20/25 grade in accordance with BS8500 Concrete: The
Complementary British Standard to BS EN 206-1.   

The base should be �at, level and square, and preferably be raised slightly above the surrounding 
ground level.

Base Fixing

Base �xing (by our customers) is accomplished using the expanding anchor bolts (Boxer) or Thunderbolts (Ranger) 
supplied.  Refer to the base �xing instructions supplied with the �xings for correct installation in accordance with the
manufacturer’s recommendations. 

Finally, apply an external mastic seal to the perimeter of the building.

63

45
12

5

35

97

9530045

Plastic cover cap

Flat, level and square 
concrete base (by customer)

95 x 45mm treated
softwood plinth

Mastic seal
(by others)

2mm vinyl �oor covering on 15mm
exterior grade plywood with vapour
barrier to underside.

45 x 45mm treated
softwood bearers

25mm insulation to underside of
plywood in between bearers.

Expanding anchor bolt

Base Fixing Detail

Plastic cover cap

Flat, level and square 
concrete base (by customer)

Mastic seal
(by others)

2mm vinyl �oor covering on 15mm
exterior grade plywood with vapour
barrier to underside.

Thunderbolt

Boxer

Ranger

3mm Stainless Steel Chassis

12
5

5085

Boxer™ / Ranger™

Vereisten voor het fundament
De vereiste minimum oppervlakte van het fundament dient gelijk te zijn aan de totale oppervlakte van de cabine/
kiosk. Het fundament dient van minimaal 125mm dik beton te zijn en het gebruikte beton dient minimaal een 
C20/25 classificering te hebben.

Het fundament moet vlak, waterpas en vierkant zijn en dient bij voorkeur licht boven het omliggende grond-
niveau te worden geplaatst.

Boxer

Ranger

Het bevestigen van de cabine in de grond
De bevestiging van de cabine in het betonnen fundament wordt gedaan met de meegeleverde betonankers 
(Boxer) of thunderbolt betonschroeven (Ranger). Voor een correcte installatie, conform de aanbevelingen van de 
fabrikant, raadpleegt u de instructiehandleiding voor de bevestiging van de cabine op het fundament. Tenslotte 
gebruikt u rond de gehele omtrek van de cabine een afdichtingskit.

Behandelde zacht houten 
dragers van 45mm x 45mm

25mm isolatie aan onderkant van het 
multiplex tussen de dragers.

Vinyl vloerbedekking van 2mm op 15mm 
exterieur waardig multiplex met de 
dampbarrière aan de onderkant.

Afdekkapje

Afdichtingskit 
(door derden)
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Boxer / Ranger
Base Requirements
The minimum base size required is equal to the overall building size.  Assuming no suitable existing
surface, the base should be a minimum of 125mm concrete on to well consolidated hardcore.
The concrete should be of minimum C20/25 grade in accordance with BS8500 Concrete: The
Complementary British Standard to BS EN 206-1.   

The base should be �at, level and square, and preferably be raised slightly above the surrounding 
ground level.

Base Fixing

Base �xing (by our customers) is accomplished using the expanding anchor bolts (Boxer) or Thunderbolts (Ranger) 
supplied.  Refer to the base �xing instructions supplied with the �xings for correct installation in accordance with the
manufacturer’s recommendations. 

Finally, apply an external mastic seal to the perimeter of the building.

63

45
12

5

35

97

9530045

Plastic cover cap

Flat, level and square 
concrete base (by customer)

95 x 45mm treated
softwood plinth

Mastic seal
(by others)

2mm vinyl �oor covering on 15mm
exterior grade plywood with vapour
barrier to underside.

45 x 45mm treated
softwood bearers

25mm insulation to underside of
plywood in between bearers.

Expanding anchor bolt

Base Fixing Detail

Plastic cover cap

Flat, level and square 
concrete base (by customer)

Mastic seal
(by others)

2mm vinyl �oor covering on 15mm
exterior grade plywood with vapour
barrier to underside.

Thunderbolt

Boxer

Ranger

3mm Stainless Steel Chassis

12
5

5085

Afdichtingskit 
(door derden)

Behandelde zacht houten 
plint van 95mm x 45mm

Betonankers

Vlak, waterpas, vierkant 
betonnen fundament (door 
klant)

Details van de bevestiging in de grond

Vinyl vloerbedekking van 2mm op 15mm 
exterieur waardig multiplex met de 
dampbarrière aan de onderkant.

Afdekkapje

Chassis van roestvrij staal 
van 3mm

Thunderbolt betonschroef

Vlak, waterpas en vierkant 
betonnen fundament (door klant)
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Olympic
The length of an Olympic building is always 200mm longer than the side panels used, e.g. a building
having 2 no. 1m panels in each side and 1 no. 1.5m panel at each end has the dimensions 
2200mm x 1500mm

Base Requirements
The minimum base size required is equal to the overall building size.  Assuming no suitable existing
surface, the base should be a minimum of 125mm concrete on to well consolidated hardcore.
The concrete should be of minimum C20/25 grade in accordance with BS8500 Concrete: The
Complementary British Standard to BS EN 206-1. 

The base should be flat, level and square, and preferably be raised slightly above the surrounding 
ground level.

Base Fixing
Base fixing (by our customers) is accomplished using the expanding anchor bolts supplied.  Refer to
the base fixing instructions supplied with the fixings for correct installation in accordance with the
manufacturer’s recommendations. 

Finally, apply an external mastic seal to the perimeter of the building.

Mastic seal
(by others)

m.s. reinforcement

87
10

11
5

8042

Vapour barrier 
on 3mm plywood

25mm treated
softwood bearers

Flat, level and square
concrete base (by customer)

Black floor seal

Black cover caps

2mm vinyl floor covering on 12mm plywood

44mm foam 80
x

Expanding
anchor bolt

Base Fixing Detail

Olympic™

De lengte van de Olympic cabine is altijd 200mm langer dan de zijpanelen. Bijvoorbeeld: een cabine met 2 zij-
panelen van 1 meter breed met een hoogte van 1,5 meter hebben een totale afmeting van 2200mm x 1500 mm.

Vereisten voor het fundament
De vereiste minimum oppervlakte van het fundament dient gelijk te zijn aan de totale oppervlakte van de cabine. 
Het fundament dient van minimaal 125mm dik beton te zijn en het gebruikte beton dient minimaal een C20/25 
classificering te hebben.

Het fundament moet vlak, waterpas en vierkant zijn en dient bij voorkeur licht boven het omliggende grond-
niveau te worden geplaatst.

Details van de bevestiging in de grond

Het bevestigen van de cabine op het fundament 
De bevestiging van de cabine op het fundament wordt gedaan met de meegeleverde betonankers. Voor een 
correcte installatie, conform de aanbevelingen van de fabrikant, raadpleegt u de instructiehandleiding voor de 
bevestiging van de cabine op het fundament. Tenslotte gebruikt u rond de gehele omtrek van de cabine een 
afdichtingskit.

Zwarte vloerafdichting

Zwarte afdekkapjes

Vinyl vloerbedekking van 2mm op 
12mm multiplex

44mm schuim

Betonanker

Afdichtingskit 
(door derden)

Lichte staalversterking

Vlak, waterpas en vierkant 
betonnen fundament (door klant)

25mm behandelde 
zacht houten dragers

Dampbarrière op 3mm 
multiplex
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GENESIS BASE FIXING DETAIL
(SCALE 1:2)

Sleeve type M8 heavy duty high 
load BZP anchor bolt Gr 8.8 size 
12/10 - anchor length 80mm

122 28

CL

galvanised mild
steel subframe

100 x 5mm welded 
base fixing plate

Flat, level concrete
base (by others)

18mm Anti-slip plywood

GRP wall panel with fire
retardent foam and resin

chipboard reinforcement

Genesis™

Vereisten voor het fundament
De vereiste minimum oppervlakte van het fundament dient gelijk te zijn aan de totale oppervlakte van de cabine. 
Het fundament dient van minimaal 125mm dik beton te zijn en het gebruikte beton dient minimaal een C20/25 
classificering te hebben.

Het fundament moet vlak, waterpas en vierkant zijn en dient bij voorkeur licht boven het omliggende grond-
niveau te worden geplaatst.

Details van de bevestiging in de grond

Het bevestigen van de cabine op het betonnen fundament 
De bevestiging van de cabine op het fundament wordt gedaan met de meegeleverde betonankers. Voor een 
correcte installatie, conform de aanbevelingen van de fabrikant, raadpleegt u de instructiehandleiding voor de 
bevestiging van de cabine aan de ondergrond.

Tenslotte gebruikt u rond de gehele omtrek van de cabine een afdichtingskit.

Anti-slip multiplex van18mm

Gegalvaniseerd zacht 
stalen subframe

Gelaste voetplaat van 
100mm x 5mm

Vlak en waterpas betonnen 
fundament (door derden)

Doorsteek anker M8, grootte 12/10 - 
lengte 80 mm



9

PRODUCTEN INTERNE EN EXTERNE OPPERVLAKKEN BEGLAZING

Aluminium 
frame

GRP* 
buitenmuren 

of dak

Plastic 
beklede 
muren of 

dak

Binnenmuren 
van katoen, 

vinyl of 
laminaat

Binnenmuren 
behandeld 
met verf

Binnenmuren 
& plafond van 

GRP

Gehard glas of 
thermoplast

Beacon • • • •
Consul • • • •
Warrior • • • • •
Ranger • • •
Boxer • • •
Olympic • • •
Genesis • • •

Standaard bouwmaterialen

4 Onderhoud van het product

Alle producten van Glasdon worden vervaardigd met materialen van de hoogste kwaliteit en worden ontworpen 
om de beste prijs-kwaliteit verhouding te bieden. Om ervoor te zorgen dat de levensduur van uw Glasdon cabine 
of kiosk zo lang mogelijk blijft, adviseren wij om de cabine regelmatig schoon te maken als onderdeel van uw 
bestaande schoonmaakroutine.

De frequentie van het reinigen hangt af van de omstandigheden en de locatie van waar de cabine wordt 
geplaatst. Cabines of kiosken die zijn geplaatst in industriële gebieden of in omgevingen bij water zullen 
waarschijnlijk vaker gereinigd moeten worden dan cabines die in landelijke omgevingen worden geplaatst.

*GRP = glasvezel versterkt plastic
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A) EXTERNE OPPERVLAKKEN
• Geanodiseerd aluminium frame met een poeder coating 

Was de oppervlakte met een zachte spons met genoeg warm water met daarin een mild reinigingsmiddel. 
Spoel hierna de oppervlakte af met schoon water. Geanodiseerde oppervlakken met een poedercoating 
kunnen verder worden versterkt door de toepassing van een waxvrij poetsmiddel.

• GRP 
Was de oppervlakte met een zachte spons met warm water met daarin een mild reinigingsmiddel (of 
autoshampoo). Spoel hierna de oppervlakte af met schoon water door middel van een waterslang, zonder 
hoge druk. Om het GRP er beter uit te laten zien bevelen wij aan om jaarlijks gebruik te maken van een wax 
polish (bijvoorbeeld autowax). 
Eventuele kleine beschadigingen aan de kleuren kunnen worden hersteld met behulp van een verf die 
geschikt is voor GRP.

• Plastic coatings 
Was de oppervlakte met een zachte spons met genoeg warm water met daarin een mild reinigingsmiddel 
(of autoshampoo). Spoel hierna de oppervlakte af met schoon water door middel van een waterslang, 
zonder hoge druk.

B) INTERNE OPPERVLAKKEN
• Muren van katoen, vinyl of laminaat 

Was de oppervlakte met een zachte spons met warm water met daarin een mild reinigingsmiddel. Voor 
eventuele hardnekkige vlekken mag een zachte borstel worden gebruikt.

• Geverfde muren 
Reinig met een spons en warm water met daarin een mild reinigingsmiddel. 

• Binnenmuren en plafond van GRP 
Afdoen met een spons en warm water en daarna drogen met een zachte doek. Eventuele kleine 
beschadigingen aan de oppervlakte van het GRP kunnen hersteld worden met een polijstpasta, waarna een 
laagje polijstmiddel kan worden aangebracht.

• Vinyl vloeren 
Maak deze schoon volgens de bijgevoegde instructies van de fabrikant.

C) BEGLAZING
• Gehard glas en thermoplast 

Was het glas met een zachte spons met warm water met daarin een mild reinigingsmiddel. Spoel hierna 
de oppervlakte af met schoon water. Droog gehard glas met een zacht lederen zeem. Thermoplast is zeer 
vatbaar voor krassen en daarom moet dit zeer voorzichtig schoongemaakt worden.
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Regelmatige inspectie van bewegende onderdelen
Tijdens de routine inspectie raden we u aan om alle bewegende onderdelen, zoals externe veiligheidsschermen, 
schuiframen, handgrepen van deuren, sloten en scharnieren te inspecteren en grondig te reinigen. Om te zorgen 
dat de beveiligingsluiken, mechanismes van deursloten en scharnieren hun goede werking behouden helpt het 
om smeerolie op deze onderdelen aan te brengen.

Regelmatige reiniging en smering, waar dat nodig is, is van essentieel belang om te voorkomen dat er vuil kan 
ophopen en de werking kan afnemen. Het ophopen van vuil kan voor de meeste bewegende onderdelen nadelig 
zijn en dit kan leiden tot blijvende schade als dit niet wordt opgelost.

Onderhoud van regen- en afvalwatersystemen
Cabines zoals Beacon, Consul en Warrior die voor extern gebruik worden geleverd, hebben een geïntegreerd 
regen- en afvalwatersysteem met dakgoten en regenpijpen. Om mogelijke verstopping en ophoping van het 
regenwater op het dak te voorkomen, raden wij u aan om een periodieke inspectie en reiniging uit te voeren. 
Inspecteer zowel de goten en regenpijpen als het dak.

Filmlaagje op de beglazing
Bij levering van de cabine of kiosk kan het zo zijn dat er wat afwijkingen en luchtbellen op het filmlaagje van de 
beglazing te zien zijn. Dit is een normaal onderdeel van het uithardingsproces en dit trekt meestal binnen enkele 
weken na de aflevering vanzelf weer weg. Bij kouder weer kan dit wat langer duren.

Gelieve minimaal 28 dagen na de levering te wachten voordat u de beglazing schoonmaakt en probeer tijdens 
deze uithardingsperiode ook geen oneffenheden van het oppervlak te verwijderen.

Was de beglazing met een zachte spons met warm water met daarin een mild reinigingsmiddel. Spoel hierna het 
raam af met schoon water.

Airconditioning
Als er in uw cabine of kiosk airconditioning is geïnstalleerd, dan zijn de installatie en 12 maanden onderhouds- 
en serviceovereenkomst (via een derde partij) standaard inbegrepen. Om ook na de initiële periode van 12 
maanden een veilige en efficiënte werking van deze apparatuur te kunnen blijven garanderen, raden wij u ten 
zeerste aan om zelf rechtstreeks afspraken te maken voor een onderhouds- en serviceovereenkomst met de 
bestaande leverancier of met een ander gekwalificeerd bedrijf.

Garantie
Onze standaard garantieperiode is 12 maanden vanaf de datum van de levering en de kosten van onderdelen en 
arbeid, die ervoor nodig zijn om defecten te verhelpen, zijn inbegrepen. Deze garantie geldt niet voor defecten 
die zijn veroorzaakt door opzettelijk verkeerd gebruik, uitzonderlijk gebruik en aanpassingen of werkzaamheden 
door anderen.

Onderdelen & reparaties
Voor vervanging, het plaatsen van reserveonderdelen en ander reparatiewerk kunt u ons rechtstreeks 
contacteren.

WAARSCHUWING!
1. Onder milde reinigingsmiddelen verstaan wij huishoudelijke schoonmaakmiddelen (of een auto 

shampoo voor GRP) en we raden u aan om de concentratie te gebruiken volgens de instructies van de 
fabrikant.

2. Gebruik geen organische oplosmiddelen of schurende reinigers, die schade aan het oppervlak of 
kleurvervaging kunnen veroorzaken.

3. Maak altijd van boven naar beneden schoon en vermijd overmatige reiniging, omdat dit meer kwaad 
dan goed doet.



12

DO NOT sling across the door threshold.

Position the slings at each end of the Building
approximately 250mm from the corners.

Cut-outs

Tie-back
rope with
protective
packing

Timber spreader beams

5 Handling and Moving Your Product

10

To prevent damaging your Glasdon Building whilst moving and handling, please follow these
guidelines.  If you are unsure about any aspect please contact our Transport Department and we will
be delighted to assist.

General Principles

product, where appropriate, to prevent damage.

damaging your product.

DO NOT USE CHAINS OR ROPES TO LIFT.
DO NOT RUSH ANY PART OF THE LIFT.
IF IN DOUBT PLEASE ASK.

Building sizes of 3.66 x 2.44m and aboveBuilding sizes up to 3.66 x 2.44m

Position the slings at each corner of the
Building on the underside of the panel base
perimeter radius.

Position the slings at each corner of the Building
on the underside of the panel base perimeter.

Position the slings in the cut-outs provided
in the timber base plinth.

Timber spreader beams

RIGHT WRONG

Tie-back ropes
around end
elevations to 
prevent slings 
slipping inwards

250

Tie-back rope
around side
elevation to 
prevent slings
slipping
outwards

Sling

Sling 

Protective
packer 

Protective
packer 

Tie-back rope
around side
elevation to 
prevent slings
slipping outwards

Sling 

Protective
packer 

Temporary
wedge 

BEACON, CONSUL & WARRIOR

OLYMPIC / GENESIS

BOXER / RANGER
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5 Gebruik en verplaatsing van het product

Volg deze richtlijnen om te voorkomen dat de Glasdon cabine of kiosk tijdens het verplaatsen en het gebruik 
beschadigd raakt. Als u ergens over twijfelt, neem dan contact met ons op en dan helpen we u graag.

Algemene richtlijnen
• Gebruik altijd platte nylon hijsbanden met riem en lus.
• Laat altijd de lussen de lading dragen.
• Gebruik, indien nodig, om schade te voorkomen een beschermend  

materiaal tussen de riemen en het product.
• Draai de banden altijd met zorg terug.
• Breng de lussen met zorg aan om te voorkomen dat het product  

wordt beschadigd.
• Ga altijd langzaam, zorgvuldig en veilig te werk.

• GEBRUIK GEEN KETTINGEN OM CABINES OP TE HIJSEN.
• HAAST U NIET TIJDENS HET OPHIJSEN VAN DE CABINE.
• NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT MET ONS OP.
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Tijdelijke 
wig

BEACON, CONSUL en WARRIOR

BOXER / RANGER

OLYMPIC / GENESIS

Cabinegroottes tot 3,66m x 2,44m Cabinegrootte van 3,66m x 2,44m en meer
Houten balken Houten balken

Zijbanden met 
beschermend 
materiaal

Plaats de zijbanden 
aan de zijkant 
van de cabine om 
te zorgen dat de 
banden niet naar 
binnen glijden

Plaats de zijbanden aan 
de zijkant van de cabine 
om te zorgen dat de 
banden niet naar buiten 
glijden

Beschermend 
materiaal

Band

Plaats de banden op ongeveer 250mm afstand van 
de hoeken aan elk uiteinde van het. 

Plaats de lussen in elke hoek van de cabine aan de 
onderzijde van de cabine.

Plaats de banden in de uitsparingen, die in de 
houten voetplint zijn aangebracht.

Uitsparingen
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Beschermend 
materiaal

Band
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Plaats de lussen in elke hoek van de cabine aan de 
onderzijde van de cabine.

Plaats de banden NIET voorlangs de deur.

Plaats de 
zijbanden aan 
de zijkant van 
de cabine om te 
zorgen dat de 
banden niet naar 
buiten glijden

Beschermend 
materiaal

Band

4 GOED 6 FOUT
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For small Buildings only

RIGHT WRONG

Always use fork extensions to lift across the
full width of the Building.

Short forks will damage the floor (if fitted) or
will not support a Building without a floor.

Always ensure a high
apex to the crane hook.

DO NOT use a low
apex to the crane hook
as it places a crushing
effect upon the roof of
the Building.

Always use spreaders on all large Buildings.
The spreaders should be larger than the span
of the Building.

By not using spreaders the load on the slings
produces a crushing effect upon the roof of
the Building.

Slings must be seated at
each end of the Building
and positioned approx.
250mm from the corners for
maximum stability.

Always tension the slings
before tying back and place
the tie-back ropes at low
level to prevent the slings
from slipping inwards or
outwards as indicated on
page 6.

Small Buildings may require
tighter roping.

Too much tension on the
tie-back rope may cause it
to snap or the Building to
topple due to the lower
centre of balance.

Slings positioned too close
to the centre of the
Building will be unstable.

CRANAGE
Hook Height

Sling Security

FORK LIFT TRUCK

11

Spreader Beams

Tie-back
rope with
protective
packing

Alleen voor kleine cabines

Haakhoogte

Houten balken

Beveiliging van de banden

For small Buildings only

RIGHT WRONG

Always use fork extensions to lift across the
full width of the Building.

Short forks will damage the floor (if fitted) or
will not support a Building without a floor.

Always ensure a high
apex to the crane hook.

DO NOT use a low
apex to the crane hook
as it places a crushing
effect upon the roof of
the Building.

Always use spreaders on all large Buildings.
The spreaders should be larger than the span
of the Building.

By not using spreaders the load on the slings
produces a crushing effect upon the roof of
the Building.

Slings must be seated at
each end of the Building
and positioned approx.
250mm from the corners for
maximum stability.

Always tension the slings
before tying back and place
the tie-back ropes at low
level to prevent the slings
from slipping inwards or
outwards as indicated on
page 6.

Small Buildings may require
tighter roping.

Too much tension on the
tie-back rope may cause it
to snap or the Building to
topple due to the lower
centre of balance.

Slings positioned too close
to the centre of the
Building will be unstable.

CRANAGE
Hook Height

Sling Security

FORK LIFT TRUCK

11

Spreader Beams

Tie-back
rope with
protective
packing

4 GOED 6 FOUT

VORKHEFTRUCK

KRANEN

For small Buildings only

RIGHT WRONG

Always use fork extensions to lift across the
full width of the Building.

Short forks will damage the floor (if fitted) or
will not support a Building without a floor.

Always ensure a high
apex to the crane hook.

DO NOT use a low
apex to the crane hook
as it places a crushing
effect upon the roof of
the Building.

Always use spreaders on all large Buildings.
The spreaders should be larger than the span
of the Building.

By not using spreaders the load on the slings
produces a crushing effect upon the roof of
the Building.

Slings must be seated at
each end of the Building
and positioned approx.
250mm from the corners for
maximum stability.

Always tension the slings
before tying back and place
the tie-back ropes at low
level to prevent the slings
from slipping inwards or
outwards as indicated on
page 6.

Small Buildings may require
tighter roping.

Too much tension on the
tie-back rope may cause it
to snap or the Building to
topple due to the lower
centre of balance.

Slings positioned too close
to the centre of the
Building will be unstable.

CRANAGE
Hook Height

Sling Security

FORK LIFT TRUCK

11

Spreader Beams

Tie-back
rope with
protective
packing

Gebruik de vorkheftruck altijd om de cabine over de 
breedte te liften.

Te korte vorken kunnen de vloer beschadigen en 
bieden onvoldoende ondersteuning.

For small Buildings only

RIGHT WRONG

Always use fork extensions to lift across the
full width of the Building.

Short forks will damage the floor (if fitted) or
will not support a Building without a floor.

Always ensure a high
apex to the crane hook.

DO NOT use a low
apex to the crane hook
as it places a crushing
effect upon the roof of
the Building.

Always use spreaders on all large Buildings.
The spreaders should be larger than the span
of the Building.

By not using spreaders the load on the slings
produces a crushing effect upon the roof of
the Building.

Slings must be seated at
each end of the Building
and positioned approx.
250mm from the corners for
maximum stability.

Always tension the slings
before tying back and place
the tie-back ropes at low
level to prevent the slings
from slipping inwards or
outwards as indicated on
page 6.

Small Buildings may require
tighter roping.

Too much tension on the
tie-back rope may cause it
to snap or the Building to
topple due to the lower
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rope with
protective
packing

Zorg altijd dat de 
kraanhaak op een hoog 
punt boven de cabine is 
gepositioneerd.

Zorg ervoor dat de 
kraanhaak NIET laag 
boven de cabine hangt, 
aangezien dit het dak 
van de cabine kan 
beschadigen.
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Gebruik op alle grote cabines altijd balken. De balken 
moeten groter zijn dan de totale breedte van de 
cabine.

Als u geen balken gebruikt zorgt dit voor overbelasting 
op de banden en kan dit een samendrukken effect 
hebben op het dak van de cabine.

For small Buildings only
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packing

De banden moeten voor 
maximale stabiliteit aan elk 
uiteinde van de cabine op 
ongeveer 250mm afstand 
van de hoeken worden 
geplaatst.

Te veel spanning op de 
zijbanden kan ervoor zorgen 
dat de banden knappen, 
of dat de cabine omvalt 
vanwege een lagere balans.

Als de banden te dicht bij 
het midden van de cabine 
worden geplaatst, wordt de 
cabine instabiel.

Zet eerst de banden 
op spanning voordat 
de zijbanden worden 
vastgemaakt. Plaats de 
zijbanden op een lage 
hoogte om te zorgen dat de 
banden niet wegglijden.

De banden om kleine 
cabines moeten misschien 
strakker worden 
aangetrokken.

Gebruik, 
samen met 
beschermend 
materiaal, 
zijbanden. 
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