draaien
'klik'
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verstekkoppelplaat

inhaken
1. Verstekkoppelplaten aanbrengen in:
- bovenzijde van de sluitstijl ;
- linkerhoek van de bovendorpel

Let op: er is maar 1 uitvoering van de verstekkoppelplaat
(geen links of rechts)

2

2. Schuif de sluitstijl om de wand
3. Monteer de bovendorpel, zoals weergegeven, door de
verstektanden in elkaar te zetten en de bovendorpel
te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen
sluitstijl en de bovendorpel. De verstekvertanding
dient goed in elkaar te grijpen (aan voor- en achterzijde).

bovendorpel

sluitstijl

inhaken
draaien

4. Monteer de hangstijl, zoals weergegeven, door de
verstektanden in elkaar te zetten en de hangstijl
te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen
de bovendorpel en de hangstijl. De verstekvertanding
dient goed in elkaar te grijpen (aan voor- en achterzijde).
5. Zijstijlen en bovendorpel volledig haaks en waterpas stellen,
zorg er hierbij voor dat de hangstijl ten alle tijden op
de afwerkvloer afsteunt.
6. Klembeugels mbv een inbussleutel (5mm) aandraaien.
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aandraaien
scharnier
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aandraaien
klembeugel
Hangstijl
document

aandraaien
klembeugel
Sluitstijl
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sleufjes in
wandstijl

7. Kalfdeel voor sleufjes in wandstijlen houden en
schuifbeugels mbv schroevendraaier naar buiten
schuiven.
Kalfdeel mbv een hamer en een houten blokje naar
beneden tikken tot dat kalfdeel gepositioneeerd en
geborgd is.

8. Plaatsing glas:
Glasplaat op de veren in het kalfdeel
neerwaarts drukken, in de glasopening
draaien en tegen het sponningsvlak op de
bovendorpel en zijstijlen drukken.
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6

glaslijst

9. Glaslippen op de bovendorpel en zijstijlen
haaks ombuigen en glaslijst opklikken

glaslijst

glaslip

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