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YUKONTM SHED - 11’x17.2’ / 11’x21.3’

EXTENDABLE

PRODUCT

Needed for 
Floor Kit 11’x9’

SILICON \
CAULK

10 mm
13/32”x2x3

REGISTERED 
DESIGN

004173573-0001

11’x17.2’
11’x9’ + 2 Extension Kits

11’x21.3’
11’x9’ + 3 Extension Kits



ARGENTINA   •   GREECE   •   GREENLAND   •   ICELAND   •   ESTONIA   •   JAPAN   •   LATVIA   •   LITHUANIA   •   MAURITIUS   •   MEXICO   •  
ROMANIA   •   RUSSIA   •   TURKEY   •   UZBEKISTAN   •   UKRAINE   •   SWAZILAND   •   KOREA

+972-4-848-6816

customer.service@palram.com

ISRAEL GERMANY ITALY • NETHERLANDS • PORTUGAL • SPAIN
04-848-6816 0180-522-8778 +972-4-848-6816

info.il@palram.co.il customer.serviceDE@palram.com customer.service@palram.com

FRANCE • BELGIUM AUSTRIA • LUXEMBURG • LIECHTENSTEIN USA
+33-169-791-094 +49-180-522-8778 877-627-8476

customer.serviceFR@palram.com customer.serviceDE@palram.com hobbyservice@poly-tex.com

IRELAND • UNITED KINGDOM NORWAY • SWEDEN CANADA
01302-380775 +972-4-848-6816 905-5646007

customer.serviceUK@palram.com customer.service@palram.com sales@footprintproducts.com

  AFTER SALES SERVICE 

WE ARE HERE TO HELP
Contact us on our website :

Customer Support
bit.ly/3kY07dP

SCAN ME

Parts Request
bit.ly/3js7yZi

SCAN ME

Assembly Assistance
bit.ly/3kqqFEc

SCAN ME
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https://bit.ly/3kY07dP
https://bit.ly/3js7yZi
https://bit.ly/3kqqFEc


CYPRUS HUNGARY • SLOVAKIA CROATIA • SLOVENIA
0224-971-13 +420-493-523-523 0599-37-057

alpaco@alpacodomica.com
www.alpacodomica.com

servis@garland.cz info@ms-viscom.com

SOUTH AFRICA SWITZERLAND DENMARK
011-397-7771 062-287-33-77 07-575 42 70

receptionza@palram.com info@ritter.ch post@nshnordic.com

CZECH REPUBLIC FINLAND POLAND
0493-523-523

Neuvonta: 09-6866720
Tuki / Varaosat: 050-3715350

Infolinia: 801-011-929
22-349-93-36

servis@garland.cz
www.horisontenterprises.fi
tuki@horisontenterprises.fi

kontakt@ogrodosfera.pl

AUSTRALIA AUSTRALIA - GREENHOUSES NEW ZEALAND
03-9219-4444 03-9544-6-999 0800 800 880

salesvic@palram.com info@mazedistribution.com.au customer.service@palram.com

WE ARE HERE TO HELP
Contact us on our website :

Customer Support
bit.ly/3kY07dP

SCAN ME

Parts Request
bit.ly/3js7yZi

SCAN ME

Assembly Assistance
bit.ly/3kqqFEc

SCAN ME

https://bit.ly/3kY07dP
https://bit.ly/3js7yZi
https://bit.ly/3kqqFEc






































Yukon + 2x Ext. (11’ x 17.2’)

Yukon + 3x Ext. (11’ x 21.3’)

11’ x 17.2’ 4.1’ Ext. Kit 11’ x 21.3’

NL / BE

BELANGRIJK!
Alstublieft lees deze handleiding voor u begint met het assembleren van het product.
Alstublieft volg de stappen in de volgorde zoals vermeld staat in deze instructie.
Bewaar deze instructies op een goede plek.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen
• Vanwege veiligheidsredenen is het advies om dit product met minimaal twee personen  

te assembleren.
• Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen.
 Draag tijdens de complete assemblage veiligheid schoenen-, bril en handschoenen.
• Probeer niet de Artikel tijdens winderig of regenachtig weer op te bouwen.
• Niet opbouwen bij vermoeidheid, wanneer onder invloed van drugs, medicatie of alcohol,  

of bij duizeligheid tijdens het bukken.
• Verwijder de plastic verpakking veilig en houdt deze buiten bereik van kinderen.
• Laat kinderen niet in de buurt van tijdens de opbouw.
•  Bij het gebruik van trapladders of elektrisch gereedschap hanteer dan altijd de bijbehorende 

veiligheidsinstructies.
•  Niet op het dak staan of klimmen.
•  Hang niet op of leg op de profielen.
• Geen zware voorwerpen tegen de staanders plaatsen.
• Houdt de goot vrij van bladeren, sneeuw en vuil.
• Zware sneeuwbelasting op het dak kan het onveilig maken om eronder of in de buurt  

ervan te staan.
• Læn dig ikke mod produkt og skub ikke til det under monteringen.
•  Varme ting såsom netop brugte griller, blæselamper osv må ikke opbevares i produkt.
•  Opmerking: dit product moet worden verankerd op een geëgaliseerd oppervlak en een 

stevige
 ondergrond om de stabiliteit te garanderen. Zorg ervoor dat schroeven en ankers compatibel 

zijn met het funderingstype. Zorg ervoor dat er geen obstructies zijn tussen  
het montagegebied en de  eindpositie.

Schoonmaak instructies
•  Om de Artikel schoon te maken, gebruik slecht milde reinigers en spoel dit af met schoon en 

koud water.
•  Gebruik geen aceton, schurende detergenten of andere speciale middelen voor het reinigen 

van de panelen.
•  Maak het product schoon na assemblage.

Vóór de vergadering
•  Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
• Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige ondergrond hebben 

zoals beton, asfalt, een dek enz.

Optionele Accesoires

WPC Vloerkit: Als u de vloerkit bij het product hebt 
gekocht, zijn de relevante stappen gemarkeerd met deze 
pictogrammen. Als u het product hebt geassembleerd zonder 
de vloerkit en er een wilt toevoegen, raadpleegt u de relevante 
stappen (gemarkeerd met deze pictogrammen) in de assembly 
en voer de nodige aanpassingen uit.

Utility Shed Shelf Kit: Als u schappensets hebt gekocht, wordt het aanbevolen om schroeven  
# 8192 in de profielen te plaatsen tijdens de montage van de wanden.

Verticale fietshanger: Kan worden geïnstalleerd als het product volledig is gemonteerd.  
Zorg ervoor dat het onderste wiel op vloerniveau staat.

Floor Extension KitWPC Floor Kit

• Voltooi de voorbereiding van de locatie voordat u onderdelen uitpakt en begint met de montage.
•  Sorteer de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst
•  Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in 

een kom zodat je ze niet verliest.
• Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het 

product gaat bouwen.
•  De tekeningen in deze handleiding zijn ontworpen voor een uitbreidingsset van 11’ x 17.2’ + 4,1’.  

Houd er rekening mee dat de inhoudslijst alleen verwijst naar een schuurtje van 11’x 17.2’.

Opmerking: Alle stappen van de uitbreidingsmodule die zijn gemarkeerd met een streepje,  
moeten worden uitgevoerd tijdens het assemblageproces van het product.



NL / BE

466

Draai schroeven en moeren (411 & 466) niet vast voordat het montageproces compleet is.
Deze 2 icoontjes geven+B5 aan of het vastdraaien van schroeven is vereist.

Let op: Verankering van dit product aan de grond is van essentieel belang voor de 
stabiliteit en stevigheid. Deze fase dient te worden voltooid, om uw garantie geldig 
te laten blijven.

           Attentie:

• Gebruik tijdens de montage een zacht oppervlak onder de onderdelen om krassen en beschadigingen  
te voorkomen. 

Stap 1: Als u een WPC-vloerkit hebt gekocht, monteer dan profiel # 8851 niet!
Stap 8: Als u een WPC-vloerkit installeert, meet en snijdt u vloerplaat # 8912.
Stap 18: Matte zijde van alle panelen van het product moet naar buiten gericht zijn!
Gebruik indien nodig milde zeep om het glijden van profielen en panelen te vergemakkelijken.
Stap 22: Het wordt aanbevolen om schroeven # 411 aan te brengen als voorbereiding voor het monteren 
van planken. Als u een boekenplank hebt aangeschaft, kunt u maximaal 2 planken per paal plaatsen.
Stap 26:  Let op de richting van de beugel zoals aangegeven in de tekeningen, zorg ervoor dat de beugel 
in lijn ligt met het profiel van de goot. 
Stap 27:  Let op de richting van de beugel en zorg ervoor dat de schroeven in de goten van het profiel 
zitten, zoals aangegeven in de tekeningen.
Stap 28: Het wordt aanbevolen om schroeven # 411 aan te brengen als voorbereiding voor het 
monteren van planken. Als u een boekenplank hebt aangeschaft, kunt u maximaal 2 planken per paal 
plaatsen.
Stap 32: Als u de Yukon 11x21.3 Opslagschuur heeft gekocht, ga dan verder met het bouwen van de 
wanden, het toevoegen van de extra beugel en het plaatsen van de schroeven #411 als voorbereiding 
voor het monteren van de planken, zoals in de laatste 4 stappen.
Stap 33: Het wordt aanbevolen om schroeven # 411 aan te brengen als voorbereiding voor het monteren 
van planken. Als u een boekenplank hebt aangeschaft, kunt u maximaal 2 planken per paal plaatsen.
Stap 41: Voordat u de schroeven installeert, moet u ervoor zorgen dat de interne metalen profielen niet 
uitsteken en goed met elkaar zijn verbonden binnen de aluminium profielen.
Stap 44: De sticker moet op een schoon en droog oppervlak worden geplaatst.
Stap 53: Doe rustig aan en wees voorzichtig bij het inschuiven van de panelen.
Stap 56: Zorg ervoor dat de afstand tussen de aluminium profielen en goot van de muur identiek 
is voordat de schroeven aan de binnenkant worden vastgedraaid.
Stap 73: Zorg dat de schuur waterpas staat voordat u hem op het oppervlak van uw keuze verankert. 
Gebruik geschikte schroeven en pluggen (niet meegeleverd).

* Draai op het einde van de montage alle schroeven stevig vast.

Tijdens de Assemblage

  Wanneer dit informatie icoon vermeldt staat, refereer naar de relevante
 assemblagestap voor bijbehorende opmerkingen en assistentie.

Dit pictogram geeft aan dat de 
persoondie het product installeert 
zich buiten het product moet 
bevinden

Dit pictogram geeft aan dat de 
persoon die het product installeert 
zich in het product zou moeten 
bevinden.


















































































































































































