VERWERKINGSVOORSCHRIFT

DEUR AFHANGEN

MATERIEEL

DEUR EN AANSLAGLAT

PALEN EN LIGGER

BESLAGSET

GEREEDSCHAP

VERWERKING
1

Kies voor een links of rechts
draaiende deur.

Linksdraaiend

2

Rechtsdraaiend

Plaats de palen minimaal 1/3 in de grond.
Zorg dat de palen waterpas staan en even
hoog zijn. Monteer de bovenligger op de paal.
Bepaal welke kant de deur opdraait, zodat de
aanslaglat tegen één van de palen kan worden
bevestigd.

TIP
Teken eerst af waar de
aanslaglat moet komen
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3

Zet de deur op klosjes zodat
de deur vrijkomt van de grond.
Bevestig de duimen op de
paal. Nadat de duimen zijn
bevestigd, kan de deur worden
opgehangen. Gebruik de
moeren om de deur te stellen.

4

Plaats de slotkast in het
voorbereidende gat en schuif
de cilinder er doorheen.
Schroef de slotkast vast.

TIP
Door de sleutel alvast in
het cilinderslot te plaatsen
kun je het cilinder makkelijk
vasthouden

5

Bevestig de deurklink.
Bepaal waar het sluitschild
moet komen. Gebruik
een speedboor om ruimte
te maken waarin het
nachtschootpast.

6

Bevestig de sluitplaat zodat de
deur dicht en op slot kan.

TIP
Buig het lipje met
behulp van een hamer

DRAAIEN VAN HET SLOT
Dagschoot verkeerd? Dan kan deze omgewisseld
worden door het slot om te draaien.
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HULP NODIG?
Voor vragen en advies zijn wij
bereikbaar op 079 351 25 78.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 7:30 tot 17:00
Zaterdag 8:00 tot 16:00

SHARE!
We zijn erg benieuwd naar het resultaat.
Deel je klus met de hashtag en tag ons
in het bericht.

#echtevakman
@vandorphout
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