
Algemene instructie en montage handleiding voor biminitops

Stap 1: Schuif de bogen in de tunnels van het doek. Als u ritsen in de buis tunnels heeft genomen
dan kunt u het doek ook als laatste op het frame monteren.



Stap 2:
Monteer de stangen welke in een aparte doos zitten verpakt aan de bogen. De achterste stang
aangegeven met de pijl op de foto komt aan de achterste boog. U herkent de achterste boog aan het
opgenaaide label op het doek. De overige buizen spreken voor zich. (LET OP! Heeft u steunpalen
lees dan eerst stap 3 voordat u de zijstangen aan de bogen monteert).

Voordat u de buizen in elkaar schuift eerst de plastic huls over de buis schuiven en dan vast
schroeven. Let op dit kan wat lastig gaan. Zorg ervoor dat de gaten goed uitgelijnd zijn. De schroef
moet er gewoon soepel in gaan als de schroef zwaar gaat niet doordraaien maar eruit halen en de
gaten beter uit lijnen.

Stap 3:

Als u er steunpalen bij besteld heeft moet u eerst het middenstuk aangegeven met de blauwe pijl
loshalen van de steunpalen. U schuift het middenstuk over de achterste buis aangegeven met de
blauwe pijlen bij de foto van stap 2. Het kan soms voorkomen dat dit al voor u is gedaan.



Stap 4:
Afhankelijk van de gekozen biminitop heeft u spanlijnen of spanbanden.
Heeft u spanlijnen dan knipt u de spanlijn/touw in 4 gelijke stukken. Maak aan 1 kant een lus en maak
deze aan de opening in het doek vast aan de biminitop. Aan de andere kant monteert u de plaat aan
het touw met een knoop. Het systeem werkt als een scheerlijn.

Als u luxe spanbanden heeft dan monteert u de spanbanden aan de opening in het doek maar als het
beter uitkomt mag u ze ook aan de zijstangen bevestigen net onder het doek.

spanlijnen                    Luxe spanbanden

INSTALLEREN VAN DE BIMINITOP OP DE BOOT

Stap 1:
De Biminitop is nu klaar om op de boot te installeren. Dit gaat het gemakkelijkst met



twee personen. Één om de Top op zijn plaats te houden, terwijl de ander de markering zet
waar de bevestigingspunten op de boot dienen te komen.

Stap 2:
Meet goed na of de bevestigingen exact tegenover elkaar zitten. Als ze niet precies
tegenover elkaar zitten, kan de top beschadigd raken, instabiel in gebruik zijn, of scheef
ogen.

Stap 3
Gebruik een scherp boortje met een diameter van 3,5 mm afhankelijk van de
dikte van het polyester, dicker polyester, voorboren met 3,5 mm. Bij twijfel, informeer bij uw
dealer/importeur. Bij boren in polyester, dient het gat verzinkt te worden om het scheuren
van het polyester tegen te gaan. Het dekbeslag dient vastgezet te worden met de schroeven
die bijgeleverd zijn. Als u de schroeven monteert dan adviseren wij u dat te doen met een klein beetje
siliconenkit.

Stap 4:
Monteer de Bimini-Top aan de net gemonteerde beugels. Richt de Top op in de gewenste
uitgevouwen positie en markeer de positie van de dekogen voor de spanbanden en de montageplaten
voor de eventuele extra bestelde steunpalen.  De spanbanden dienen ten opzichte van de boot een
hoek te
hebben van 45º tot maximaal 60º.

Stap 5:
Markeer de plaats van de dekbeugels voor de spanbanden en montageplaten als u steunpalen heeft
op de boot. Zorg er wederom voor dat de beugels en platen exact tegenover elkaar zitten en boor dan
de gaten. Verzink het gat van de schroef, indien er geboord wordt in
polyester en voeg een beetje siliconenkit toe aan de schroef. Heeft u steunpalen aan de achterzijde
en dan kunt u deze ook inkorten door ze af te zagen als dat beter uit komt. Daarnaast kan u nog een
beetje spelen door met het middenstuk te schuiven. (Dit is de verbinding tussen de steunpalen en de
Bimini-Top)

Stap 6:

Zet de Biminitop goed op spanning. Stel de spanbanden zo af dat als u het frame aan de voorzijde 4
tot 5 cm omlaag trekt dus spanning op het frame zet u de spanbanden net aan kunt aanhaken aan de
dekogen.
Belangrijk: Zorg ervoor dat alle alle verbindingen van schroeven, haken en banden stevig vast zitten.
Controleer regelmatig of alle verbindingen en schroeven nog goed vastzitten.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via de chat rechtsonder op onze website.

Met vriendelijke groet,
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