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Scharniert met 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en 2 magnetische sluitingen. 

 

Stap 1:  Totale deuropening 

 Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en  

 5 tot 10 cm breder is dan het deurblad. 

 

Stap 2:  Monteren van de deurkast 

1.  Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast gelijk aan de breedste 

 muurdikte. 

 

2.  Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat. 

 De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 6 mm (2 mm scharnierkant + 4 mm slotkant)  

 + 2x dikte van het dagstuk. De dikte van de deurkast durft te verschillen volgens de uitvoering van de 

 verschillende deurenseries.  

 Voorbeeld : indien de breedte van het deurblad 830 mm is en de dikte van het dagstuk 16 mm , wordt de lengte 

 van het kopstuk: 830mm + 6 mm + 32mm = 868mm. 

 

Stap 3:  Bevestiging en plaatsing van scharnieren, sluitplaat en deurkast 

1.  Montage verstevigingsblokje, scharnieren en slotplaat 

 Het gebruik van de 3 verstevigingsblokjes verdubbeld de schroefvastheid 

 van het dagstuk.  

 Lijm de 3 verstevigingsblokjes gelijk met de voorkant aan de achterzijde 

 van het dagstuk ter hoogte van de scharnierbooring. 

 Schroef de scharnieren in de daarvoor voorziene uitfrezingen doorheen het 

 dagstuk en het verstevigingsblokje.  

 

2.  Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het 

 deurblad, 100% gelijk met de zijkant van het deurblad. 

 Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar 

 passen. 

3.  Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven 

 (4x40) kops op de lange benen van de kast.  
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Stap 4:  Bevestiging van het dagstuk in de muuropening. 

 Gebruik steeds de juiste producten om te plaatsen. 

 Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel. 

 

1.  Speciale hout spieën (Ref. 263403)  

 Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening 

 voorlopig vast in de muuropening. 

 Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast 

 tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de 

 muuropening. 

 

2.  Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1 mm van de grond om later contact met water te 

 minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening . 

 Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening 

 bevestigd te worden. 

  

3.  Regelbare afstandschroeven (6 stuks) (REF. 263397)  

 Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de 

 juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven ‘ ,de 

 verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, 

 een “MUST”. Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn 

 aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel. 

 

•  Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de listelgroef voor 

 plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen.  

 Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde 

 gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk  ongeschonden. 

•  2 x ter hoogte:  A. bovenste scharnier (onder en bovenkant  

   scharnier) 

•  1 x ter hoogte:  B. middelste scharnier, 

   C. onderste scharnier 

   D. slotplaat 

   E. 20 cm boven onderkant 
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Stap 5:  Bevestiging deurblad aan deurkast 

1.  Bevestig de deur aan de deurkast. Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde. 

 

2.  Montagelijm (Ref. 263410) (te gebruiken voor punt 5, 8 en 9)  

 Plaats aan de deurzijde de chambranten op de deurkast. 

 Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en 

 houdt de gelemen chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot 

 de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Deze 8 mm spatie 

 verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten. 

 Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen Montagelijm. 

 Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van 

 chambranten door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en 

 geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing. 

 

3.  Montageschuim (Ref. 263373)  

 Niet alle montageschuimen op de markt zijn geschikt voor het 

 plaatsen van deurgehelen!!! 

 Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten 

 definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde 

 montageschuim voor deurkasten. 

 Montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect 

 stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en 

 voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. 

 Spuit de montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), 

 rondom deurkast. Uithardingstijd ± 60 min. 

 Verwijder het overtollige montage schuim met een scherp 

 voorwerp. De speciaal ontwikkelde montage schuim heeft een inhoud 

 van 0,75l. en stabiliseert ±3 deurkasten. 

 

4.  Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van montagelijm en houdt de gelemen listels 

 op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Plaats tussen de twee 

 verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk. 

  
 

5.  2 x magnetisch slot ; plaats deze 2 magnetische sloten in deurblad en deurkast en controleer deze op hun 

 werking 
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6.  Plaats met de montagelijm de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de 

 deurkasten houdt de gelemen chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats 

 gevonden (±25min.). 

 

7.  Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met montagelijm (zie punt 6) om 

 opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw  

 (max. 10% muurvochtigheid). 

  
 

8.  Verwijder de beschermfolie van de deur. 
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