_________________

Montage instructies
_________________
Belangrijk vóór het monteren
Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een
Staalo – Scharnierdeur. Voor een probleemloze
montage en werking van dit product, dient u de
instructies in deze handleiding nauwgezet te
volgen.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het
openen van de verpakking. De inhoud zou
beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een
zachte ondergrond. Pas op wanneer u gaat boren.
Controleer altijd of er geen leiding in de boorzone
aanwezig is. Daarnaast kan vallend boorgruis
Om deze deur te monteren is het kozijn 2mm beschadigingen veroorzaken.
smaller en 5mm lager gehouden dan de dagmaat.
Indien u vlakke muren en/of plafond heeft
adviseren wij de situatie na montage af te kitten.
Heeft u ruwe wanden en/of plafond dan kunt u
overwegen om voor de eerst uit te voeren stap
compressband om de buitenzijde van het kozijn te
plakken.
Heeft u ook zijlichten besteld? Monteer deze dan
eerst. Zie hiervoor de montage handleiding van de
zijlichten / vaste panelen.
NB: Zowel de kit als het compressband zitten niet
bijgesloten en dient u zelf te leveren.

Stap 1.
Monteer het rolslot in de deur.
Plaats het bijgeleverde rolslot in de
uitsparing. Schroef vervolgens met de
kleine zelftappende bolkop schroeven het
rolslot vast.

NB:
Indien
u
geen
elektrische
slagschroevendraaier bezit. Is het te
adviseren om de benodigde gaten voor te
boren met een 3mm boor. De snijparker zal
het gat vervolgens zelf verder opboren naar
de benodigde maat.

De uitsparing waar het rolslot geplaatst moet worden. In de
getoonde situatie is het gat voorgeboord met een 3mm boor.

Stap 2.
Plaats het kozijn in de dagopening
Maak als eerst voldoende ruimte vrij. U zult straks het
kozijn in een keer in de dagopening moeten kantelen.
Voldoende bewegingsruimte is hiervoor noodzakelijk.
Leg het kozijn met de strip zijde op de grond en de
scharnieren daarmee naar boven. Verwijder vervolgens
de transport balk aan de onderzijde van het kozijn. U
doet dit door de schroeven te verwijderen.
De wijze waarop u het kozijn op de vloer dient te
plaatsen

Leg vervolgens de onderzijde van het kozijn op de positie
waar u het kozijn wenst en klap het kozijn in de
dagopening door de bovenkant van het kozijn op te
tillen.
NB: Het is verstandig om dit met 2 personen uit te
voeren, zodat de onderkant van het kozijn niet kan
wegglijden en u plots door deze handeling onverwachte
krassen in u vloer zal veroorzaken.

De te verwijderen schroef van de transportbalk

Stap 3.
Boor de benodigde gaten
Als het goed is heeft u het kozijn nu met de
staanders op de vloer staan. Het is mogelijk dat
de vloer scheef is. Mocht dit zo zijn til het kozijn
iets op zodat deze als nog waterpas hangt. Dit
is te controleren met een kruislijnlaser of door
een waterpas tegen de onderzijde van de
bovenste balk van het kozijn te klemmen.
Controleer ook of u in de hoogte en diepte of
het kozijn waterpast staat.

Teken de situatie af

Teken vervolgens alle montage gaten in het
kozijn af op de muur en/of zijlicht.
Haal het kozijn weer van z’n plaats en boor de
gaten in de muur en plafond met een 6mm
boor. De gaten in het zijlicht kunt u voor boren
met een 3mm boor.
NB: Als u zoals eerder benoemt gebruik maakt
van een elektrische slagschroevendraaier is het
voor boren met een 3mm boor niet nodig.

Stap 4.
Schroef het kozijn vast
Plaats de 6mm pluggen in de muur en plaats het
kozijn opnieuw op zijn plek zoals in stap 2 en 3 is
omschreven.
Schroef vervolgens het kozijn vast. Heeft u het
kozijn opgetild? Begin dan met deze zijde.
De schroeven die u moet gebruiken zijn de bolkop
schroeven voor de muur/plafond zijde en de
grotere zelftappende bolkop schroeven voor de
zijlichten.
Duw na het vast schroeven de afdichtdopjes op de
gaten.

Stap 5.
Monteer de deur
Let op!, hierin zijn 2 varianten. Welke te
herkennen is aan de stift van de paumelle.
Variant A, vaste paumelle stift
Voor dat u de deur kunt monteren draait u
eerst de bijgeleverde imbussen in de paumelle
welke op de deur zit gelast. Draai eerst De
lange imbus geheel in de bovenzijde. De korte
imbus schroeft u in de zijkant van de paumelle.
Let op! Met de laatste handeling draait u de
bovenste paumelle vast! Draai de bovenste
imbus enkel nog aan wanneer u de imbus aan
de zijkant weer heeft los gedraaid.
Hang vervolgens de deur over de paumelles
heen. Let op! U heeft zodra u de deur heeft
opgetild nog maar 5mm speling tussen de
bovenkant van de deur en het plafond. Doe dit
in alle voorzichtigheid!
Zodra de deur hangt kunt u de deur nog
afstellen met de imbussen. Hiervoor dient u de
grotere imbus verder in of uit te draaien.
Nogmaals draai hiervoor eerst de kleine imbus
los! En na de afstelling weer vast.
Variant B, losse stift met koperen ring.
Leg de koperen ringen al vast klaar op de
paumelles van het kozijn.
Til de deur op en houdt hem boven het
paumelle gedeelte van het kozijn en de
koperen ring.
Tik de losse stiften vanaf de bovenzijde door
de paumelle. Het gebruik van een kunststof
hamer is hierin aan te bevelen.

Stap 6.
Stel het rolslot af.
Mocht het rolslot niet ver genoeg uit komen. Dan kunt
u het rolslot af stellen. Draai hiervoor de schroef in. Let
op het te ver uitdraaien van het slot. Zal op te duur
zorgen dat de veer van het rol slot der mate slijt dat
deze niet meer werkt. Hier is aan ook echt aan.
Afstelschroef van het rolslot.

Stap 7.
Monteer de handgrepen
De deurgreep kan op ieder gewenste hoogte
gemonteerd worden. Volgens het bouwbesluit
dient het hart van de greep op 1050mm vanaf
de vloer te bevinden. Maar wellicht vindt u juist
het midden van de deur mooier.
Voordat u de handgreep vast boort willen wij u
op 2 dingen wijzen, namelijk:
•
•

De greep kan enkel in het buitenste
kader van de deur geplaatst worden.
De buitenkant van de greep dient op
15mm vanaf de zijkant te worden
geplaatst. Als u dit niet doet zal de
handgreep het kozijn raken.
NB: Wij adviseren dan ook om eerst de
greep welke zich aan de sluitstripzijde
van het kozijn af te tekenen / monteren.
Dit is de zijde die u in stap 2 op de grond
heeft gelegd.

Boor met een ijzerboor van 3mm een gat in de
deur op de door u afgetekende gaten. Schroef
de deurgreep met de zwarte zelftappende
schroef vast.
NB: Als u zoals eerder benoemt gebruik maakt
van een elektrische slagschroevendraaier is het
voor boren met een 3mm boor niet nodig.

Positie van de handgreep vanaf de bovenzijde gezien

