bolling valt in lip

verstekhoek

verstekhaak steunt tegen
lip verstekhoek

verstekhaak

1. Schuif de verstekhaak in de verstekhoeken welke in de
bovendorpel gelast zijn.
Schuif de verstekhaak met het uiteinde in de verticale
opening van de verstekhoek en draai deze vlak tegen
de achterliggende verstekhoek.
Buig de bolling in de opening mbv een platte
schroevendraaier.

(2)

2. Schuif de bovendorpel aan de wand
3. Monteer de hangstijl en sluitstijl, door de verstektanden
in elkaar te haken en de stijlen te draaien totdat er een
hoek van 90v ontstaat tussen de bovendorpel en de
zijstijlen. De verstekvertanding dient goed in elkaar te
grijpen ( aan voor- en achterzijde ).

4. Zijstijlen en bovendorpel volledig haaks en waterpas stellen,
zorg er hierbij voor dat de scharnierstijl ten alle tijden op
de afwerkvloer afsteunt.
5. De klembeugels aandraaien met behulp van een
binnenzeskantsteutel 5mm.
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Aandraaien
klembeugel
Aandraaien
klembeugel
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Aandraaien
scharnier

Hangstijl
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6. Bevestiging kalfdeel
Plaats het kalfdeel thv de gaatjes in de stijlen
tegen de sponning .
Schroef hierna de parkers 3,9 x 13 in de stijl ( 7 )
Klik als laatste het achterdeksel op het kalfdeel. ( 8 )

8

Parker 9,3 x13
Bevestigingsprofieltje
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Aanbrengen bovenlicht
Plaats de glas, pas beglazingsband toe voor trillingsvrij plaatsen van de
glasplaat.
" Sluit " het glas op door de glaslijsten te bevestigen.
Eerst de staande glaslijsten, dan de liggende glaslijsten.
Volgorde van bevestigen glaslijsten.
1- Schroef de bevestigingsprofieltjes dmv parker 3,9 x 13 aan het kozijn.
2- Klik de glaslijst op de bevestigingsprofieltjes.

Afbouw kozijn
Deur met gemonteerde scharnieren afhangen en controleren.
Breng hierna de afdekdopjes en aanslagdopjes aan op het kozijn.
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