
Algemene instructie voor de installatie van betimmering, 
vloer en plafond 

 

 
 

 

 

Montagehandleiding 
  

 

Deurdelen worden 

vastgezet met kunststof 

pluggen. Let op het type 

plug varieert. 

Raamdelen worden 

vastgezet met 

kunststof scharnieren 

en schroeven. 

 
Scharnieren kunnen op 

beide manieren en 

onder verschillende 

hoeken worden 

bevestigd. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voeringdelen worden 

vastgezet met 

kunststof pluggen, 

met schroeven of met 

een combinatie van 

kunststof pluggen en 

schroeven. 

 
Bekledingsdelen van 

multiplex worden met 

schroeven aan het 

chassis van de 

bestelwagen bevestigd. 

 
Voeringdelen van 

kunststof vereisen een 

kunststof ring onder de 

schroef. 

Indien een H-profiel  

aanwezig is, installeer deze 

dan samen met de 

bekledingsdelen. 
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Montagehandleiding 

» Zorg ervoor dat u de juiste onderdelen en accessoires voor uw bestelwagen hebt. 

» Verwijder indien nodig de originele panelen. 

» Gebruik compatibel gereedschap om alle accessoires te monteren. 

» Gebruik alleen meegeleverde accessoires voor je voeringen. 

» Installeer volgens de voeringtekening. 

» Zorg ervoor dat de onderdelen correct in uw bestelwagen passen voordat u ze definitief bevestigt. 

» Installeer de onderdelen zo dat er gelijke openingen zijn tussen de panelen en het chassis van de bestelwagen, en de voeringen 
gelijkmatig rond de wielkasten passen. 

» Begin bij het gebruik van schroeven met het bevestigen van de wandpanelen vanuit het midden en ga verder naar de randen 
en hoeken. 

» Zorg ervoor dat u geen elektrische kabels enz. beschadigt tijdens het bevestigen van de onderdelen. 

» Controleer de loop van de kabels voordat u met de installatie begint. 

» Denk eraan om schroeven van de juiste lengte te gebruiken om schade door boren door de carrosserie van de 
bestelwagen te voorkomen. 

» Als u meer ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met BusinBedrijf. 
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Installatie van 

de vloer 

 

  

 

Plaats de vloerdelen in de 

bus en zet ze vast met 

schroeven. 

U kunt ook lijm gebruiken 

om de vloer aan de 

bestelwagen te lijmen. 
Let op: er zit geen lijm in de kit! 

 
Nadat de vloerdelen 

aan elkaar zijn 

gevoegd, bevestigt u de 

vloer aan de 

bestelwagen met de 

meegeleverde sjorogen. 

Pas de hoogte van 

de sjorogen aan 

met behulp van de 

meegeleverde 

spacers en ringen. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Als de vloer een steunstuk 

heeft, bevestig dit dan 

van onderaf aan de vloer 

voordat u de vloer in de 

bestelwagen installeert. 

 

Aluminium laadstrips 

en 

afwerkstrips(indien 

besteld) worden af-

fabriek geïnstalleerd. 
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Installatie van de vloer 

» Zorg ervoor dat u de juiste onderdelen en accessoires voor uw bestelwagen hebt. 

» Gebruik compatibel gereedschap om alle accessoires te monteren. 

» Gebruik alleen meegeleverde accessoires voor je vloer. 

» Installeer volgens de vloertekening. 

» Verwijder de originele sjorogen. 

» Als er steunstukken voor de vloer aanwezig zijn, bevestig deze dan op de juiste plaatsen voordat u de vloer installeert. 

» Als er een extra stuk voor de drempel is meegeleverd, bevestig dit dan van onderaf aan de vloer voordat u het vloerdeel in de 

bestelwagen installeert. 

» Als u ook kunststof wielkastafdekkingen monteert, plaatst u deze over de wielkasten voordat u de vloer monteert. 

» Plaats de vloerdelen in de bestelwagen, beginnend vanaf de voorkant. 

» U kunt ook lijm gebruiken om de vloer aan de bestelwagen te bevestigen. Let op: er wordt geen lijm voor de vloer meegeleverd! 

» Zet de verbinding(en) van het vloerdeel vast met de meegeleverde schroeven. 

» Plaats de extra stukken (indien aanwezig) en ringen onder de sjorogen. Pas het aantal ringen zorgvuldig aan om te 
voorkomen dat de vloer doorbuigt. Zorg ervoor dat u voldoende ringen gebruikt om de opening te vullen. 

» Installeer de sjorogen en sjorringen en schroef ze vast. Als er bouten bij de vloer zitten, vervang dan de originele bouten 
door de nieuwe meegeleverde bouten. 

» Als u meer ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met BusinBedrijf. 
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Plafondinstallatie 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schroeven worden 

gemonteerd in voorgeboorde 

gaten met ringen als het 

plafond van plastic is. 

 

De gaten moeten naar de 

dakbalk wijzen. 

 

Begin met het monteren van 

schroeven vanuit het midden naar 

de randen en hoeken. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

H-profiel tussen de 

onderdelen kan voor 

sommige modellen in de 

kit aanwezig zijn. 

 

 

Als er scharnieren zijn, worden 

deze gebruikt aan de randen 

van het plafond om losse delen 

te ondersteunen. 

Klem het scharnier in het 

paneel en gebruik korte 

schroeven van 13 mm om het 

scharnier in de carrosserie van 

de bestelwagen te plaatsen. 

Zorg ervoor dat u geen kabels 

beschadigt of door het chassis 

van de bestelwagen boort! 
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Plafondinstallatie 
 
 

» Zorg ervoor dat u de juiste onderdelen en accessoires voor uw bestelwagenmodel hebt. 

» Verwijder indien nodig de originele panelen. 

» Gebruik compatibel gereedschap om alle accessoires te monteren en gebruik alleen originele accessoires voor uw plafonds. 

» Installeer volgens de plafondtekening. 

» Zorg ervoor dat de onderdelen correct in uw bestelwagen passen voordat u ze definitief bevestigt. 

» Let op: bij sommige modellen (bijv. VW Caddy 5) wordt de voorzijde van het plafond tussen het chassis (dak) en de scheidingswand gemonteerd. 

» Zorg ervoor dat u geen elektrische kabels enz. beschadigt tijdens het bevestigen van de onderdelen. 

» Controleer de loop van de kabels voordat u met de installatie begint. 

» Denk eraan om schroeven van de juiste lengte te gebruiken om schade door boren door de carrosserie van de bestelwagen te voorkomen. 

Controleer dit voordat u gaat boren! 

» Installeer de onderdelen zo dat er gelijke openingen tussen de panelen zijn en dat de plafonddelen gelijkmatig gecentreerd zijn vanaf de randen. 

» Sommige plafondsets hebben een aluminium profiel of een kunststof H-profiel tussen de plafonddelen. 

» Het H-profiel dient tussen de delen te worden aangebracht; voorste deel bevestigen, H-profiel toevoegen, 2de deel bevestigen enzovoort. 

» Op de voeg wordt achteraf een aluminium profiel bevestigd. 

» Het plafondpaneel heeft voorgeboorde gaten waar u de meegeleverde schroeven of pluggen moet gebruiken om deze zo aan het plafond 

te bevestigen. Deze gaten zullen naar de dakbalken van het busje wijzen. Als het plafond van plastic is, gebruik dan de plastic ring met de 

schroef. 

» Begin bij het gebruik van schroeven met het bevestigen van de plafondpanelen vanuit het midden en ga verder naar de randen en hoeken. 

» Als er plastic scharnieren zijn meegeleverd, kunnen deze worden gebruikt met schroeven van 13 mm om losse of hangende punten aan de 

randen van het plafondpaneel te bevestigen. Sommige posities voor de scharnieren zijn al gemarkeerd in de delen met kleine uitsparingen. 

Voeg indien nodig scharnieren toe over losse delen, maar zorg ervoor dat u het busje of de kabels niet beschadigt. 

» Als u meer ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met BusinBedrijf. 
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