B

A
67

54

26

54

B-B
14

A-A

waterpas
stellen

°
90
BELANGRIJK: Kozijn verticaal en horizontaal waterpas en
haaks (meet de diagonaalmaat). Zorg ervoor dat het kozijn niet
getordeerd staat gesteld.
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Verwijder het verbindingsprofiel onderaan het
kozijn. kozijn en deurblad in één keer monteren
(deurblad niet uit het frame halen).

De deur wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, uitvulplaatjes, wiggen en mortel

Nadat het kozijn goed gesteld is, kunt u
beginnen met de bevestiging van het
kozijn. Gebruik alle bevestigingsgaten in
het kozijn en zet het kozijn goed vast.

Controleer de bouwkundige sparingsmaten
met de maten van de geleverde deur.
Controleer of de vloer vlak is binnen de
draaicirkel van de deur Controleer of de
sparing waterpas staat en haaks is.
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controleer parallel maat
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Plaats het kozijn, incl. deurblad, in de sparing. Controleer of
de sparingen* voor de dievenklauw (1) en het slot (2) goed
zitten. Zet de deur haaks open en zet het kozijn vast met
een lijmtang.
* Extra sparingen zijn nodig wanneer men voor andere
opties kiest, bijv. RVS scharnieren, elektrische sluitplaat e.d.
Tekeningen hiervoor zullen speciaal verzorgd worden.

3

1

Veerscharnier (1 stuks) moet als volgt afgemonteerd worden:
1. Veer opspannen door in de open richting van de deur te
spannen
2. Zet de veer vast met de borgpen welke in de scharnierbus
geplaatst moet worden.
3. Controleer of de veer genoeg opgespannen is en de deur dus
goed sluit.

www.pdfen.com: Bestanden en e-mails samenvoegen, converteren en verkleinen naar PDF of PDF/A.
MONTAGEHANDLEIDING STALEN DEUR (30 MIN. BRANDWEREND, EI2 30). Pagina 2-2

Kozijn afmortelen (verplicht)
d.m.v. voegspijker het kozijn
volduwen

Montage hardware:
1) Plaats de cilinder in het slot en zet het vast met de bijgeleverde schroef
2) Plaats het deurbeslag en zet dit goed vast met de patent bouten
3) Borg de deurkruk met de inbus bout
4) Plaats de afdekkappen over het stalen deurschild

Advies toepassen van een deurdranger: Wanneer de deur is v.v. een deurdranger raadpleeg dan de
handleiding in de verpakking van de deurdranger
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