
Het winterklaar maken van een SuperCabin

Wanneer de winter er weer aan komt is het belangrijk een aantal punten aan je cabin te
controleren en/of regelen. Of je gebruik blijft maken van je cabin of pas weer in het voorjaar
maakt niet uit. De punten in dit document zijn belangrijk voor de levensduur van je cabin.

Een aantal punten welke we hier bespreken zijn:
● Het afsluiten van water, gas en stroom
● De isolatie van je waterleidingen
● Ventileren
● Het schilderwerk

Water afsluiten & warmtelint/isolatie controleren
Mocht je geen gebruik maken van je cabin dan is het belangrijk het water af te sluiten en je
leidingen leeg te blazen. Dit voorkomt dat de leidingen kapot kunnen vriezen.
Mocht je wel gebruik blijven maken van je cabin dat is warmtelint voor alle leidingen buiten
de cabin de meest zekere oplossing.

De technische ruimte wordt altijd opgeleverd met een dubbel stopcontact, meestal wordt er
één stopcontact gebruikt voor de boiler en blijft de andere beschikbaar voor een
luchtverhitter. Deze gaat luchtverhitter gaat - net als het warmtelint - aan wanneer het onder
een bepaalde temperatuur komt. Zo blijft de technische ruimte en daarmee de leidingen in
deze ruimte boven het vriespunt.

Voor de winter in het ten alle tijde van belang de isolatie en/of het warmtelint te controleren
rondom je waterleidingen. Het kan zijn dat dit gedeeltelijk beschadigd is of ergens is
losgelaten. Het is belangrijk dit te signaleren en te repareren.

Tips voor je leidingen om leeg te laten lopen:
● In de technische ruimte zit de hoofdkraan, deze sluit je af. Aan deze hoofdkraan zit

ook een aftapkraantje, deze draai je open. Soms is er nog een tweede aftapkraantje
toegevoegd in de technische ruimte.

● Daarnaast zet je alle andere kranen open, meestal zijn dit de keukenkraan,
wastafelkraan en de douche. Deze laat je de hele winter open staan.

● Zet de alle kranen en de douche op de middelste warmtestand en zorg dat deze leeg
lopen. Leg de doucheslang op de grond in de douchebak.

● Blaas met een compressor via de kranen het water door. Doe dit totdat er geen water
meer uit de aftappers in de technische ruimte komt.

● Trek het toilet door, mocht er water in de stortbak achterblijven of de toiletpot
achterblijven giet daar dan wat antivries in.

● Giet ook antivries in de spoelbak, wastafel en douchebak om te voorkomen dat de
sifon bevriest.

● Zorg ervoor dat de geiser of boiler leeg is, onderaan dit document staan de
handleidingen van de modellen welke wij installeren.

● Controleer of het warmtelint en/of isolatie nog overal goed rond de leidingen zit en
onbeschadigd is.

Ventileren
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De SuperCabin wordt dampdicht gebouwd. Wat zoveel betekent dat zonder te ventileren er
geen frisse lucht binnenkomt.
Belangrijk om te weten voor je eigen gezondheid maar ook om bijvoorbeeld
schimmelvorming te voorkomen. We leveren een badkamer altijd op met afzuiging en in
iedere ruimte openslaande raampjes. Zorg dat deze ten alle tijden op een kiertje staan.

Gas en elektriciteit uitschakelen
In de technische ruimte zit een groepenkast, zet alle schakelaars omlaag. Daarnaast hebben
sommige cabins een CEE stekker. Deze kan je eruit halen. Zorg er wel voor dat deze niet op
de grond blijft liggen, het beste kan je deze oprollen en ergens binnen opbergen.

Voor gas zit er altijd een hoofdkraan in de technische ruimte, sluit deze en ontkoppel de
gasfles. Voor de geiser welke wij installeren hebben we onderaan dit document een link naar
de handleiding.

Onderhoud en schilderwerk
Al het houtwerk wordt, tenzij anders afgesproken, opgeleverd in de grondlak, dus ook de
kozijnen. Deze dienen binnen 6 maanden na oplevering afgelakt te worden om aanspraak te
kunnen maken op de garantie en dus in je eigen belang.
We adviseren je graag over de juiste verf en kunnen je alle tips geven. Eventueel kunnen we
de kozijnen ook op locatie voor je verven, stuur daarvoor een mailtje naar
info@supercabin.nl.

Documenten

Handleiding - Nefit-Bosch Tronic 4000 T Boiler elektrisch
http://info.supercabin.nl/hubfs/Handleidingen/Nefit-Bosch%20Tronic%204000%20T%20Boile
r%20elektrisch%20%7C%207736503604.pdf

Handleiding - Vaillant MAG Open Gasgeiser
http://info.supercabin.nl/hubfs/Handleidingen/Vaillant%20MAG%20Open%20Gasgeiser%20
%7C%200010022581.pdf

Garantietermijnen en garantie-uitsluitingen
http://info.supercabin.nl/hubfs/Offici%C3%ABle%20documenten/Garantietermijnen%20en%
20garantie-uitsluitingen%20%7C%20SuperCabin.pdf
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