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Door de oneindige mogelijkheden in toepassingen van de ObiWand hebben wij gemeend de  
Obiwandplaatser ondersteuning te verlenen met behulp van een montagehandleiding. In deze 
handleiding zullen wij ingaan op het systeem en de soorten ObiWand.

Ondanks de diversiteit bieden de uitvoeringen van de ObiWand u de mogelijkheid flexibel een 
eigen ontwerp te creëren. Uiteraard vindt u dit in deze handleiding terug. Heeft u ondanks 
deze handleiding nog vragen of opmerkingen dan zal het Obimex verkoopteam deze graag 
van u vernemen.

In het programma zijn een dertiental systeemwand units waarbij de units standaard zijn 
verpakt in een doos en/of pallet. De standaard hoogtes van de units zijn 2600, 2800, 3000 
en 3300 mm, de breedtes zijn gebaseerd op de moduulmaat 1200 mm. De units zijn onder-
ling gemakkelijk te koppelen. Ook zult u bij de units een algemene doos meegeleverd krijgen 
(pag. 6 en 7) waarin zich de standaard eventueel benodigde boven- en onderprofielen, 
muuraansluitingen, 90° en 135° hoeken, eindlijsten en diverse onderdelen bevinden. In deze 
montagehandleiding wordt de opbouw van de units met montagevoorbeelden omschreven. 
Mocht het nodig zijn om onderdelen tijdens de montage op maat te moeten maken, dan 
verwijzen wij u naar de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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A. Een plafondprofiel

B. Een vloerprofiel

C. Een muur/gevel wandprofiel 
voor aansluiting met bouwkundige 
muur of dwarswand

1. H-profiel stijl voor muur/gevel/
wand aansluiting in gesloten wand-
situatie (H.M.G.W.). “EindOmega”

12 10

5x

H-profielstijl (H.M.G.W.)

2. H-profiel stijl voor muur/gevel/
wand aansluiting in glaselementsi-
tuatie (H.M.G.). “EindOmega”

5x

10 0

H-profielstijl (H.M.G.)
D. Hoeken 
voor 90°/135° of variabele uitvoe-
ringen, te plaatsen tussen plafond 
en vloer.

E. Stijlen
H-profiel stijlen worden geplaatst 
tussen plafond- en vloerprofiel met 
een afstand van h.o.h. 1200 mm. 

Er bestaan vijf verschillende soor-
ten H-profiel stijlen. 
1. H-profiel stijl voor de gesloten 
wand- en deurkozijnen (H.G.).  

2x

5x

12 12

H-profielstijl (H.G.)
2. H-profiel voor verdiepings-
hoge glaselementen (ook 
monoblok verdiepingshoog)

H-profielstijl (H.V.H.G.)

Opmerking: Voor het middenvenster, 
bovenlicht en glaskozijn tot deur-
hoogte wordt het H-profiel stijl type 
HG bewerkt. Wij noemen deze stijlen 
voor het bovenlicht H.G.(B)., voor het 
middenvenster H.G.(M). en voor het 
glaskozijn tot deurhoogte H.G.(D). 

3. H-profiel stijl voor aansluiting 
verdiepingshoge glaselementen 
gesloten wand.

2x

5x

12 0

H-profielstijl (H.V.D.G.G.)

4. H-profiel stijl voor muur/gevel/
wand profiel in gesloten wandsitu-
atie (H.M.G.W.). “EindOmega”

12 10

5x

H-profielstijl (H.M.G.W.)

5. H-profiel stijl voor muur/gevel/
wand aansluiting in glaselementsi-
tuatie (H.M.G.). “EindOmega”

5x

10 0

H-profielstijl (H.M.G.)

F. Dwarsligger
voor het verbinden van het H-
profielstijl. Dwarsliggers worden 
gemonteerd h.o.h. 1200 mm. in 
aanwezige perforaties van het 
H-profiel. Dwarsliggers bestaan er 
in 4 verschillende soorten:

Dwarsligger voor bovenlichten (dbs)

Dwarsligger ten behoeve van 
gesloten wandsituatie (D.G.W);

 
Dwarsligger met stelmoeren voor 
onder het middenvenster
(D.M.S.);

Dwarsligger voor bovenop het 
middenvenster en deurkozijn hoge 
glaselementen inclusief en exclu-
sief deurkozijn 2115/2315”(D.M.)

G. Gesloten wand
aan 2 zijden 12,5 mm. dikke 
gipskartonplaten met daartussen 
40 mm. dikke steenwol

t.b.v.
dwars-
ligger

t.b.v.
dwars-
ligger

t.b.v.
Leiding/
techniek

t.b.v.
Leiding/
techniek

t.b.v.
Dwars-
ligger

t.b.v.
Dwars-
ligger

t.b.v.
Dwars-
ligger

t.b.v.
Dwars-
ligger
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 en soorten

Gesloten wand

H. Afwerkprofielen/lijsten
afwerklijsten zijn in drie verschil-
lende uitvoeringen leverbaar. 
Afwerklijsten zijn nodig om de 
verbinding te maken tussen het 
H-profielstijl en de gipsbeplating 
en/of kozijnen. Ook hebben zij een 
visuele functie.

PVC Oplegbies

PVC Inlegbies, gelegd in een 
aluminium profiel

Aluminium afwerklijst

I. Glaselement
een gefabriceerd enkel of dub-
belbeglaasd frame van aluminium 
verkrijgbaar in 4 of 6 mm. glas in de 
uitvoeringen blank float, gelaagd, 
spiegeldraad (waarvan de laatste 

twee alleen verkrijgbaar zijn in 
6 mm.). Het frame kan geleverd 
worden in 31 mm. breedte in zowel 
rechte als afgeronde uitvoering. 
Ook is er een 17 mm. breedte recht 
frame leverbaar. 17 mm recht en 31 
mm afgerond kan tevens geleverd 
worden in monoblok systeem.

31 mm afgerond glaskozijn

Monoblok 17 mm recht

Monoblok 31 mm afgerond

J. Deurelement
1. Een deurkozijn is verkrijgbaar in 
stompe en opdek uitvoering. Stomp 
is verkrijgbaar in een recht en een 
afgeronde afwerking, opdek is alleen 

verkrijgbaar in een rechte uitvoering. 
De standaard deuren zijn net als de 
kozijnen in een stompe en opdek 
uitvoering leverbaar. 

31 mm stomp recht deurkozijn

31 mm opdek recht deurkozijn

31 mm stomp afgerond deurkozijn

Sluitwerk, aluminium geborsteld 
of RVS is standaard net als de 
paumelles en scharnieren, met 
uitzondering van opdek, deze zijn 
vernikkeld.

 
Stomp RVS

Stomp aluminium in alu kleur of 
n.t.b. RAL kleur

Opdek vernikkeld
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Algemene doos/pallets
In de algemene doos/pallet vindt 
u de eventuele los bestelde on-
derdelen (zie ook pag. 34), zoals 
hoeken (90°, 135° en variabele), 
wandbeëindigingsprofielen 
inclusief benodigde onderleg-
gers met tape, muuraansluiters, 
afwijkende H-profielen/dwars-
liggers, foamband, standaard 
bijgeleverde schroeven, losse 
onderdelen en de benodigde 
onder- en bovenprofielen met 
lengteverbinders genoemd in de 
units.

Werkvoorbereiding
De volgorde voor montage is dat u 
eerst het werk goed bestudeert en 
een juiste inschatting maakt van de 
werkvolgorde. Zet alle onderdelen 
van de algemene doos/pallets op 
één rij om zo een goed overzicht 
te hebben van de geleverde ma-
terialen. Voor montage zet u eerst 
de wand uit op de desbetreffende 
vloer door middel van een smetlijn. 

Montage
Nadat u alle wanden (of een eerste 
deel ervan) heeft uitgezet legt u op 
de eventuele te monteren hoeken 
de hoekmal (onderleggers).

en op de eventuele te monteren 
wandbeëindigingsprofielen de wand-
beëindigingsmal (onderleggers).

Plak deze vast met de bijgeleverde 
tape. Nadat u alle hoeken en 
wandbeëindigingen heeft voorzien 
van de mallen doet u hetzelfde met 
de eventuele deurmal (onderleggers).

Daar waar u een deurunit wilt  
gaan plaatsen plakt u met de 
bijgeleverde tape een deurmal op 
de vloer vast. Let op dat u bij het 
bepalen van de positie van de 
deurunits altijd een controle 
toepast op de montage van 
eventuele meerdere te plaatsen 
units en tevens naziet wat uw 
restmaat is tegen de gevels of 
dwarswanden.
(zie tekening onderaan pag. 7)    

Nu neemt u het vloerprofiel en 
voorziet deze van de bijgeleverde 
foamband. U plakt twee foamban-
den naast elkaar

Het vloerprofiel met foamband 
monteert u tussen de mallen van de 
deurkozijnen en buitenhoeken en 
tegen de gevels of dwarswanden.

Opmerking: voor de buitenhoeken en 
deurkozijnen gebruikt u het 
vloerprofiel met een stansing,  

en deze legt u gelijk met de 
afbeelding op de mallen.  

Wanneer u meerdere vloerpro-
fielen gebruikt dan dient u deze 
te verbinden met de bijgeleverde 
lengteverbinders.

Nu plaatst u de eventuele 
bijgeleverde buitenhoeken en 
deurkozijnunits door deze in het 
vloerprofiel (stansingen) te 
schuiven,

Unit A Unit B Unit C Unit D Unit E Unit F Unit G
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precies daar waar de mal het 
aangeeft. Na het plaatsen van de 
eventuele hoeken en de deurkozijn 
units monteert u het plafondpro-
fiel wat tevens voorzien dient te 
worden van foamband.

Het plafondprofiel monteert u tus-
sen de hoeken over het deurkozijn 
heen en tegen de gevels en/of 
dwarswanden.

Wanneer u meerdere plafondpro-
fielen gebruikt dan dient u deze 
te verbinden met de bijgeleverde 
lengteverbinders.

Nu monteert u de muurprofielen die 
al voorzien zijn van foamband.

Het muur / gevel / wandprofiel 
bestaat uit twee soorten. 1 muur 
/ gevel / wandprofiel ten behoeve 
van glaswand situatie (H.M.G.) en 
1 muur 

/ gevel / wandprofiel ten be-
hoeve van gesloten wandsituatie 
(H.M.G.W.) (zie pag. 4  C: Muur/
gevel/wandprofiel).

Het muur / gevel / wandprofiel 
monteert u door het H-profiel type 
HMGW of HMG (zie pag 4. item 
“E-stijlen”) met de foamband tegen 
de gevel of muur te plaatsen. U legt 
het profiel op het vloerprofiel en in 
het bovenprofiel (lengte H-profiel 
stijl is wandlengte -/- 10 mm.). U 
schroeft het H-profiel stijl vast met 
behulp van schroeven of ander be-
vestigingsmateriaal h.o.h. 600 mm. 
op de dwars of gevel / muur wand. 
Pas wanneer de wand gereed is, 
monteert u in het H-profiel stijl de 
meegeleverde afwerklijsten.

Koppeling van meerdere 
units:

Wanneer u meerdere units aan 
elkaar koppelt dan is het zo dat 
wanneer dat zich beperkt tot één 
unitsoort, bijvoorbeeld type A, u alle 
units aan elkaar kunt koppelen met 
de bijgeleverde H-profielstijlen uit 
de unitdozen.

Echter wanneer u twee verschil-
lende units aan elkaar koppelt, bij-
voorbeeld unit E en B of een ander 
unit soort, dan dient u rekening te 
houden met het volgende......

In de algemene doos vindt u een 
H-profiel kit. Dit “kit” pakket is 
voorzien van één of meerdere on-
derdelen. Deze onderdelen schuift 
u in de H-profiel stijlen van de 
verschillende te koppelen units.

Om duidelijk te maken welke  
onderdelen u nodig heeft voor een 
juiste koppeling, zit er bij elk “kit” 
pakket een koppellijst. 
 

Een voorbeeld voor wand B vindt u 
hieronder.

vlakke
H- profielstijl
(H.V.H.G. kit)

onderdeel
1

Unit E Unit B

onderdeel
3

Soorten kit onderdelen 
1 = Kit 250/450/650/950 mm
2 = Kit 1370 mm
3 = Kit 2315 mm
4 = Kit 925 mm
5 = Kit H.V.D.G.G.
6 = Kit H.V.H.G. + .....
7 = Kit H.V.D.G.G./H.G.M..... 

Benodigde onderdelen unit B op unit
A = 1
C = 6+3+1+4
D = geen
E = 6+3+1
F = 6+1
G = 3
H = 1
I = 1
J = geen
K = geen
L = 1
M = 6+3+1+4

Opmerking: 
voor het vastzetten van bovengenoemde profielen en profielen of panelen op maat zagen adviseren wij u om eerst de tips ‘op maat zagen’ te lezen op  
pagina 35 en op de achterzijde van deze handleiding.

Unit G Unit H Unit J Unit L Unit MUnit I Unit K

? ?

??
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Unit A: 
Om unit A gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofielen dient u de twee H-
profiel stijlen met een afstand van ± 
1200 mm. in de vloer- en plafond-
profiel te schuiven.

Wanneer er een eerder gemonteerde 
unit in de vloer -en plafondprofiel 
staat dan is uw tweede H-profiel stijl 
de linker of rechter stijl van deze 
eerder geplaatste unit. 

Na het plaatsen van de H-profiel 
stijl(en) monteert u de meegeleverde 
dwarsliggers (2 stuks) in de juiste 
perforatie van het H-profiel stijl.

D.G.W.

D.G.W.

1
2
0
0
 m

m

2
3
8
7
 m

m

Dwarsliggers D.G.W.

Om de gipskartonplaat te kunnen 
monteren dient u eerst de plaatklem 
te monteren in het midden van het 
boven en onderprofiel.

Nu plaatst u de in de hoogte op 
maat gesneden gipskartonplaat in 
het vloerprofiel. Trek de plaat daarna 
iets naar buiten rond en schuif 
vervolgens de bovenkant in het 
plafondprofiel.

1200
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Breng vervolgens de op maat 
gesneden isolatie aan en sluit de 
andere zijde van de unit op de 
gelijke manier als hierboven is 
omschreven. 

Nu is uw unit gereed om een koppe-
ling te maken met een andere unit 
of u kunt hem afmonteren met de 
bijgeleverde afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de afwerk-
lijsten zie pagina 11 ”afwerklijsten”. 

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G. 1 stuk

Dwarsligger d.w.g. 2 stuks

Isolatie 6 stuks

Gipspaneel 2 stuks

Afwerklijst 2 stuks

* wordt geleverd in de algemene doos

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.

m
ontAge systeem

w
And unit A
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Unit B: 
Om unit B gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofielen dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ±1200 mm. in de vloer- en 
plafondprofielen te schuiven. 

 

Opmerking: 
Wanneer er een eerder gemonteerde 
unit in de vloer- en plafondprofiel 
staat dan is uw tweede H-profiel stijl 
de linker of rechter stijl van deze 
eerder geplaatste unit. 

Na het plaatsen van de twee 
H-profiel stijlen monteert u de 
meegeleverde dwarsliggers 2 
stuks in de juiste perforatie van 
het H-profiel stijl.

D.B.S.

D.G.W.

1
2
0
0
 m

m

2
3
6
7
 m

m

Dwarsligger D.G.W. en D.B.S.

Nu monteert u het glaselement 
door het element schuin in het 
bovenprofiel te schuiven.

Wanneer het kozijn in het boven-
profiel is geschoven dan laat u het 
kozijn zakken op de dwarsligger.

Nu plaatst u de in hoogte op maat 

gesneden gipskartonplaat in het 
vloerprofiel. 

Om tijdelijk de plaat vast 
te zetten monteert u in de 
dwarsligger een plaatklem.

1200
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Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G.(B.) 1 stuk

Dwarsligger d.w.g. 1 stuk

Dwarsligger d.b.s. 1 stuk

Isolatie 4 stuks

Gipspaneel 2 stuks

Afwerklijst 3 stuks

Glaselement 1 stuk

* wordt geleverd in de algemene doos

Breng vervolgens de op maat 
gesneden isolatie aan 

en sluit de andere zijde van de unit 
op de gelijke manier als hierboven 
is omschreven. 

Nu is uw unit gereed om een kop-
peling te maken met een andere 
unit of u kunt hem afmonteren met 
de bijgeleverde afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 ”af-
werklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit b

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit C:
Om unit C gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofielen dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand van 
±1200 mm. in de vloer- en plafond-
profiel te schuiven. 

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw tweede 
H-profiel stijl de linker of rechter stijl 
van deze eerder geplaatste unit.

Wanneer het kozijn op de dwarslig-
ger (D.M.S.)  geplaatst is, dan duwt 
u het kozijn onder de reeds gemon-
teerde dwarsligger (d.m.)

Duw de dwarsligger goed aan op het 
kozijn en stel indien nodig het kozijn 
na met de stelmoeren.

Nu plaatst u de in hoogte op maat 
gesneden gipskartonplaten (1 x in 
het onderprofiel en 1 x in het 
bovenprofiel). 

26
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Na het plaatsen van de twee 
H-profiel stijlen monteert u de 2 
dwarsliggers, 1 mét stelmoer en 1 
zonder stelmoer in de juiste perfora-
tie van de H-profiel stijl. 

9
6
7
 m

m

2
3
6
7
 m

m

D.M.

D.M.S.

Dwarsligger  met en zonder 
stelmoeren type d.m.s. en d.m.
Monteer nu het glaselement door 
deze schuin te plaatsen op de 
dwarsligger (met stelmoeren D.M.S.)
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Om tijdelijk de plaat vast te zetten 
monteert u in de dwarsliggers een 
plaatklem.

Breng vervolgens de op 
maat gesneden isolatie aan 

en sluit de andere zijde van de unit 
op de gelijke manier als hierboven 
beschreven is

Nu is uw unit gereed om een koppe-
ling te maken met een andere unit 
of u kunt hem afmonteren met de 
bijgeleverde afwerklijsten.

 Voor het afmonteren van de afwerk-
lijsten zie pagina 11 ”afwerklijsten”.

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G.(M.) 1 stuk

Dwarsligger d.m.s. 1 stuk

Dwarsligger d.m. 1 stuk

Isolatie 4 stuks

Gipspaneel 4 stuks

Afwerklijst 4 stuks

Glaselement 1 stuk

* wordt geleverd in de algemene doos

m
ontAge systeem

w
And unit c

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit D:
Om unit D gemonteerd te krijgen in 
het reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofiel dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ± 1200 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven.

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw tweede 
H-profiel stijl de linker of rechter stijl 

van deze eerder geplaatste unit.
Na het plaatsen van de twee 
H-profiel stijlen neemt u het 
deurkozijn uit de verpakkingsfolie. 
U monteert de bovendorpel van het 
deurkozijn op de linker en rechter 
deurkozijnstijl door middel van 
bijgeleverde montageschroef (4 
stuks) 4,5x30 mm.

Nu plaatst u het voorgemon-
teerde kozijn in de eerder bepaalde 
sparing van het vloerprofiel).

U laat het kozijn van bovenaf 
zakken in de voorgeperforeerde 
gaten van het vloerprofiel.

 

U fixeert het geheel aan de vloer 
met de bijgeleverde stelvoeten door 
middel van een schroef of slagplug. 
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892 / 942 / 992 / 1042

1200

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G.(B.) 2 stuks

H-profiel H.V.H.G. 2341 mm. 1 stuk

Dwarsligger d.b.s. 1 stuk

Afwerklijst 5 stuks

Glaselement zijlicht 1 stuk

Glaselement bovenlicht 1 stuk

Deurkozijn 1 stuk

Montageschroef 45x30 mm 6 stuks

* wordt geleverd in de algemene doos
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Na het fixeren van het deurko-
zijn/stelvoeten wordt het zijlicht 
geplaatst door deze schuin in het 
vloerprofiel te plaatsen. 

Nu monteert u de meegeleverde 
dwarsligger bovenop het deurkozijn 
en het zijlicht en schuift deze in de 
linker of rechter H-profiel stijl. 

Na het plaatsen van de dwarslig-
ger  (d.b.s.) wordt de midden 
stijl type H.V.H.G. lang 2341 mm. 

 

tussen het deurkozijn stijl en het 
zijlicht geplaatst.

Het bovenlicht monteert u door het 
glaselement in het bovenprofiel te 
schuiven, 

wanneer het kozijn in het 

bovenprofiel geschoven is dan laat 
u hem zakken op de dwarsligger. 
(D.B.S.)

U fixeert nu het (rechter) H-profiel 
stijl vast aan het rechter deurkozijn 
stijl d.m.v. bijgeleverde schroef 
3,5x35 mm. 

en uw unit is gereed om een kop-

peling te maken met een andere 
unit of u kunt hem afmonteren met 
de bijgeleverde afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 ”af-
werklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit d

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit E:
Om unit E gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofiel dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ±1200 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven. 

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit. 

Na het plaatsen van de 2 H-profiel 
stijlen monteert u de dwarslig-
ger in de juiste perforatie van het 
H-profiel stijl.

D.M.

2
3
6
7
 m

m

Dwarsligger  D.M. 

Monteer nu het glaselement door 
het element in het vloerprofiel te 
schuiven. 

Wanneer het kozijn geplaatst is in 
het onderprofiel dan duwt u het 
kozijn onder de reeds geplaatste 
dwarsligger (D.M.)

Duw de dwarsligger goed aan op 
het kozijn.
 

Nu plaatst u de in hoogte op maat 
gesneden gipskartonplaat in het 
bovenprofiel en laat deze zakken op 
de eerder geplaatste dwarsligger. 
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Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G.(D.) 1 stuk

Dwarsligger d.m 1 stuk

Isolatie 1 stuk (unit 3300 mm 2 st)

Gipspaneel 2 stuks

Afwerklijst 3 stuks

Glaselement 1 stuk

* wordt geleverd in de algemene doos
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Om tijdelijk de plaat vast te zetten 
monteert u in de dwarsligger een 
plaatklem.

Breng vervolgens de op maat 
gesneden isolatie aan 

en sluit de andere zijde van de unit 
op de gelijke manier als hierboven 
is omschreven.

 Nu is uw unit gereed om een kop-
peling te maken met een andere 
unit of u kunt hem afmonteren met 
bijgeleverde afwerklijsten. 

 
Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 ”af-
werklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit e

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit F:
Om unit F gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofiel dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ±1200 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven

Opmerking: Wanneer er een eerder 

gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw tweede 
H-profiel stijl de linker of rechter stijl 
van deze eerder geplaatste wand. 

Monteer nu het glaselement door 
het element in het bovenprofiel te 
schuiven.

 
Wanneer het kozijn in het boven-
profiel is geschoven dan laat u het 

kozijn zakken in het vloerprofiel. 

Nu plaatst u de twee meegele-
verde H-profiel stijlen tegen het 
glaskozijn. 

Uw unit is nu gereed om een kop-
peling te maken met een andere 
unit of u kunt hem afmonteren met 
bijgeleverde afwerklijsten. 
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Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 ”af-
werklijsten”.

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.V.H.G. 1 stuk

Afwerklijst 2 stuks

Glaselement 1 stuk

* wordt geleverd in de algemene doos

m
ontAge systeem

w
And unit F

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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228 / 278 892 / 942 / 992 / 1042

Unit G: 
Om unit G gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofiel dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ca. ±1200 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven. 

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit.

Na het plaatsen van de twee H-pro-
fiel stijlen neemt u het deurkozijn uit 
het verpakkingsfolie. U monteert de 
bovendorpel van het deurkozijn op 
de linker en rechter deurkozijnstijl 
d.m.v. bijgeleverde montageschroef  
(4 stuks) 4,5x40 mm. 

Nu plaatst u het voorgemonteerde 
kozijn in de eerder bepaalde sparing 
van het vloerprofiel.

U laat het kozijn van bovenaf zakken 
in de voorgeperforeerde gaten van 
het vloerprofiel. 

U fixeert het geheel aan de vloer met 
de bijgeleverde stelvoeten door middel 
van een schroef of slagplug). 

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G. 2 stuks

H-profiel H.V.H.G. 2341 mm. 1 stuk

Dwarsligger d.m 1 stuk

Isolatie 1 stuk  
(unit 3300 mm 2 st)

Gipspaneel 2 stuks

Afwerklijst 5 stuks

Glaselement 1 stuk

Deurkozijn 1 stuk

Montageschroef 4,5x30 mm 4 stuks

* wordt geleverd in de algemene doos
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Na het fixeren van het deurkozijn/
stelvoet wordt het zijlicht geplaatst 
door deze schuin in het vloerprofiel 
te plaatsten.

Nu monteert u de meegeleverde 
dwarsligger (d.m.s.) bovenop het 
deurkozijn en het zijlicht en schuift 
deze in het linker en rechter  
H-profiel stijl. 

Na het  plaatsten van de dwarsligger  
wordt de middenstijl type H.V.H.G lang 
2341 mm. tussen de deurkozijnstijl en 
het zijlicht geplaatst.

Fixeer nu nog het tweede (rechter) 
H-Profielstijl aan de rechterdeurko-
zijnstijl d.m.v. bijgeleverde schroef 
4,5x30 mm. 

Nu plaatst u de in hoogte op maat 
gesneden gipskartonplaat in het 
bovenprofiel en laat deze zakken op 
de eerder geplaatste dwarsligger. 

Om tijdelijk de plaat vast te zetten 
monteert u in de dwarsligger een 
plaatklem.

Breng vervolgens de op maat 
gesneden isolatie aan 

en sluit de andere zijde van de unit 
op de gelijke manier als hierboven is 
omschreven. 

Nu is uw unit gereed om een koppe-
ling te maken met een andere unit 
of u kunt hem afmonteren met de 
bijgeleverde afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de afwerk-
lijsten zie pagina 11 ”afwerklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit g

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit H: 
Om unit H gemonteerd te krijgen in de 
reeds geplaatste vloer- en plafond-
profiel dient u de twee H-profiel stijlen 
met een afstand van ca. ±1200 mm. in 
de vloer- en plafondprofiel te schuiven.

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit.

Na het plaatsen van de twee H-profiel 
stijlen neemt u het deurkozijn uit het 
verpakkingsfolie. U monteert de 
bovendorpel van het deurkozijn op de 
linker en rechter deurkozijn stijl d.m.v. 
bijgeleverde montageschroef (4 stuks) 
4,5x40 mm. 

Nu plaatst u het voorgemonteerde 
kozijn in de eerder bepaalde sparing 
van het vloerprofiel

 

U laat het kozijn van bovenaf zakken 
in de voorperforeerde gaten van het 
vloerprofiel.

 U fixeert het geheel aan de vloer met 
de bijgeleverde stelvoeten d.m.v. een 
schroef of slagplug.  

Na het vastzetten van het kozijn wordt 
de midden stijl type H.V.H.G. lang 
2341 mm. tegen het deurkozijn stijl 
geplaatst.

Leg bovenop het deurkozijn de bijgele-

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G. 2 stuks

H-profiel H.G. 2341mm. 1 stuk

Dwarsligger d.m 1 stuk

Isolatie 3 stuk 
(unit 3300 mm 4 st)

Gipspaneel 4 stuks

Afwerklijst 5 stuks

Deurkozijn 1 stuk

Montageschroef 4,5x30 mm 2 stuks

* wordt geleverd in de algemene doos
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verde dwarsligger en koppel deze aan 
de linker en rechter H-profiel stijl.

Fixeer de H-profiel stijlen tegen de 
linker en rechter deurkozijn stijl door 
middel van bijgeleverde schroef 4,5x30 
mm. 

Nu gaat u het op maat in hoogte en 
breedte gesneden gipskartonpaneel 
monteren in het vloerprofiel en onder 

de eerder gemonteerde dwarsligger 

 Om tijdelijk de op maat gesneden 
gipskartonplaat vast te zetten monteert 
u in de dwarsligger een plaatklem. 

Nu neemt u het tweede gipskartonpa-
neel die in hoogte op maat is gesneden 
en schuift deze in het bovenprofiel. 

Na het plaatsen van de gipskartonplaat 
in het bovenprofiel laat u de plaat 

zakken op de eerder gemonteerde 
dwarsligger. 

Ook hier kunt u de op maat gesneden 
gipskartonplaat tijdelijk vastzetten met 
een plaatklem in de dwarsligger. 

Breng vervolgens de op maat gesne-
den isolatie aan en sluit de andere 
zijde van de unit op de gelijke manier 
als hierboven beschreven is. 

Nu is uw unit gereed een koppeling 
met een andere unit te maken of u 
kunt hem afmonteren met bijgeleverde 
afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de afwerklijs-
ten zie pagina 11 ”afwerklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit h

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit I: 
Om unit I gemonteerd te krijgen in 
de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofiel dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ±1000 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven 

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit. 

Na het plaatsen van de twee 
H-profiel stijlen neemt u het deur-
kozijn uit het verpakkingsfolie. U 
monteert de bovendorpel van het 
deurkozijn op de linker en rechter 
deurkozijn stijl door middel van 
bijgeleverde montageschroef (4 
stuks) 4,5x40 mm. 

.

 

Nu plaatst u het voorgemonteerde 
kozijn in de eerder bepaalde 
sparing van het vloerprofiel 

U laat het kozijn van bovenaf 
zakken in de voorperforeerde 
gaten van het vloerprofiel.

U fixeert het geheel aan de vloer 
met de bijgeleverde stelvoeten 
door middel van een schroef of 
slagplug 

Na het vastzetten van het kozijn 
schuift u de H-profiel stijlen tegen 
de linker en rechter stijl van het 
deurkozijn en koppelt hiertussen 
de op maat geleverde dwarsligger 

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

H-profiel H.G. 1 stuk

Dwarsligger d.m 1 stuk speciale maat

Isolatie 1 stuk unit 3300 mm 2 st

Gipspaneel 2 stuks

Afwerklijst 2 stuks

Deurkozijn 1 stuk

Montageschroef 4,5x30 mm 4 stuks
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U fixeert de H-profiel stijlen tegen 
de linker en rechter deurkozijn stijl 
door middel van bijgeleverde 
schroef 4,5x30 mm.

Nu plaatst u de in hoogte op maat 
gesneden gipskartonplaat in het 
bovenprofiel en laat deze zakken op 
de eerder geplaatste dwarsligger. 

Om tijdelijk de plaat vast te zetten 
monteert u in de dwarsligger een 
plaatklem 

.Breng vervolgens de op maat 
gesneden isolatie aan 

en sluit de andere zijde van de unit 
op de gelijke manier als hierboven 
is omschreven

Nu is uw unit gereed om een 
koppeling te maken met een 
andere unit of u kunt hem 
afmonteren met bijgeleverde 
afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 
”afwerklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit i

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit J: 
Om unit J gemonteerd te krijgen in 
de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofiel dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ca. ± 2000 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven 

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit. 

Na het plaatsen van de twee 
H-profiel stijlen neemt u het 
deurkozijn uit het verpakkingsfolie. 
U monteert de bovendorpel van 
het deurkozijn op de linker en 
rechter deurkozijnstijl door middel 
van bijgeleverde montageschroef 
(4 stuks) 4,5x40 mm. 

Nu plaatst u het voorgemonteerde 
kozijn in de eerder bepaalde 
sparing van het vloerprofiel 

U laat het kozijn van bovenaf 
zakken in de voorgeperforeerde 
gaten van het vloerprofiel. 

U fixeert het geheel aan de 
vloer met de bijgeleverde 
stelvoeten door middel van 
een schroef of slagplug 

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

H-profiel H.G.(B.) 1 stuk

Dwarsligger d.b.s. 1 stuk speciale maat

Afwerklijst 4 stuks

Glaselement 1 stuk

Afwerklijst 1 stuk

Montageschroef 4,5x30 mm 4 stuks
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Na het vastzetten van het kozijn 
monteert u de op maat meegele-
verde dwarsligger bovenop het 
deurkozijn en schuift deze in de 
linker of rechter H-profiel stijl.

Het bovenlicht monteert u door het 

glaselement in het bovenprofiel te 
schuiven, 

wanneer het kozijn in het 
bovenprofiel geschoven is dan laat 
u hem zakken op de dwarsligger. 
(d.b.s.). Druk het kozijn goed aan 
op de dwarsligger.

U fixeert nu nog de twee H-profiel 
stijlen vast aan de linker en rechter 
deurkozijn stijl door middel van 
bijgeleverde schroef 3,5x35 mm. 

nu is uw unit gereed om een kop-

peling te maken met een andere 
unit of u kunt hem afmonteren met 
de bijgeleverde afwerklijsten.

Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 ”af-
werklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit J

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit K: 
Om unit K gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofielen dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ca. ± 1000 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven
 

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit. 

Na het plaatsen van de twee 
H-profiel stijlen neemt u het deur-
kozijn uit het verpakkingsfolie. U 
monteert de bovendorpel van het 
deurkozijn op de linker en rechter 
deurkozijn stijl door middel van 
bijgeleverde montageschroef 
(4 stuks) 4,5x40 mm. 

Nu plaatst u het voorgemonteerde 
kozijn in de eerder bepaalde 
sparing van het vloerprofiel 

 U laat het kozijn van bovenaf 
zakken in de voorgeperforeerde 
gaten van het vloerprofiel. 

U fixeert het geheel aan de 
vloer met de bijgeleverde 
stelvoeten door middel van 
een schroef of slagplug. 

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

H-profiel H.G.(B). 1 stuk

Dwarsligger d.b.s. 1 stuk (speciale maat)

Afwerklijst 3 stuks

Glaselement 1 stuk

Afwerklijst 1 stuk

Montageschroef 4,5x30 mm 6 stuks
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Na het vastzetten van het kozijn 
monteert u de op maat meege-
leverde dwarsligger bovenop het 
deurkozijn en schuift deze in de 
linker of rechter H-profiel stijl. 

Het bovenlicht monteert u door het 
glaselement in het bovenprofiel te 
schuiven,

wanneer het kozijn in het 
bovenprofiel geschoven is dan laat 
u hem zakken op de dwarsligger. 
(D.B.S.) Druk het kozijn goed aan 
op de dwarsligger

 
U fixeert nu nog de twee H-profiel 
stijlen vast aan de linker en 
rechter deurkozijn stijl door middel 
van bijgeleverde schroef 4,5x30 
mm. 

Nu is uw unit is gereed om een 
koppeling te maken met een 

andere unit of u kunt hem 
afmonteren met de bijgeleverde 
afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 ”af-
werksystemen”.

m
ontAge systeem

w
And unit K

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.



30

Deur
830 / 880
930 / 980

x
2315

Deur
830 / 880
930 / 980

x
2315

26
00

 / 
28

00
 / 

30
00

 / 
33

00

23
63

*

*) Opmerking: bij gipspanelen met een design 
vinyl dient men rekening te houden een extra 
H-Profiel en kliklijst 

1786 / 1836 / 1886 / 1936

1801 / 1851 / 1901 / 1951

Unit L: 
Om unit L gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofiel dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ±2000 mm. in de vloer- 
en plafondprofiel te schuiven

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit.

Na het plaatsen van de twee 
H-profiel stijlen neemt u het deur-
kozijn uit het verpakkingsfolie. 
U monteert de bovendorpel van 
het deurkozijn op de linker en 
rechter deurkozijn stijl door middel 
van bijgeleverde montageschroef 
(4 stuks) 4,5x30 mm. Nu plaatst u het voorgemonteerde 

kozijn in de eerder bepaalde 
sparing van het vloerprofiel 

 
U laat het kozijn van bovenaf 

zakken in de voorperforeerde 
gaten van het vloerprofiel. 

U fixeert het geheel aan de vloer 
met de bijgeleverde stelvoeten 
door middel van een schroef of 
slagplug. 

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

H-profiel H.G. 1 stuk

Dwarsligger d.m. 1 stuk  (speciale maat)

Isolatie 2 stuks  (unit 3300 mm 4 stuks)

Gipspaneel 2 stuks  (struc.vinyl 4 stuks)

Afwerklijst 4 stuks

Deurkozijn 1 stuk

Montageschroef  4,5x30 mm 6 stuks
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Na het vastzetten van het kozijn 
schuift u de H-profiel stijlen tegen 
de linker en rechter stijl van het 
deurkozijn en koppelt hiertussen 
de op maat geleverde dwarsligger 

U fixeert de H-profiel stijlen 
tegen de linker en rechter 
deurkozijn stijl door middel van 
bijgeleverde schroef 4,5x30 

mm.
Nu plaatst u de in hoogte op maat 
gesneden gipskartonplaat in het 
bovenprofiel en laat deze zakken op 
de eerder geplaatste dwarsligger. 

Om tijdelijk de plaat vast te zetten 

monteert u in de dwarsligger een 
plaatklem.

Breng vervolgens de op maat 
gesneden isolatie aan

en sluit de andere zijde van de unit 
op de gelijke manier als hierboven 
is omschreven.

Nu is uw unit gereed om een 
koppeling te maken met een 
andere unit of u kunt hem 
afmonteren met bijgeleverde 
afwerklijsten. 

Voor het afmonteren van de 
afwerklijsten zie pagina 11 ”af-
werklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit l

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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Unit M: 
Om unit M gemonteerd te krijgen 
in de reeds geplaatste vloer- en 
plafondprofielen dient u de twee 
H-profiel stijlen met een afstand 
van ca. ±1200 mm. in de vloer- en 
plafondprofiel te schuiven 

Opmerking: Wanneer er een eerder 
gemonteerde unit in de vloer- en 
plafondprofiel staat dan is uw 
tweede H-profiel stijl de linker 
of rechter stijl van deze eerder 
geplaatste unit.

Na het plaatsen van de twee H-
profiel stijlen monteert u de twee 
dwarsliggers, één met stelmoeren 
(d.m.s.) en één zonder stelmoeren 
(d.m. ) in de juiste perforatie van 
de H-profiel stijl

D.M.

D.M.S.

2
3
6
7
 m

m

9
6
7
 m

m

Dwarsligger met en zonder stel-
moeren type D.M.S. en D.M.). 

Na het plaatsen van de H-profiel stij-
len en de dwarsliggers neemt u het 
schuifloket uit de verpakkingsfolie

U legt het blad op een beschermde 
vloer en monteert de linker en 
rechter stijl op de onderdorpel (de 
onderdorpel is voorgemonteerd op 
het balieblad).

Nu neemt u de bovendorpel en 
monteert deze tussen de linker en 
rechter stijl. 

Hierna verplaatst u de houten 
klossen (evenredig verdelen) 
over de stijl en fixeert hem met 
dezelfde bijgeleverde schroef

Onderdelenlijst

Artikel Aantal

Vloerprofiel* 1 stuk

Plafondprofiel* 1 stuk

Lengteverbinder vloerprofiel* 0,6 stuk

Lengteverbinder plafondprofiel* 0,3 stuk

Brugstuk 1 stuk

H-profiel H.G.(M). 1 stuk

Dwarsligger d.m.s 1 stuk

Dwarsligger d.m. 1 stuk

Isolatie 4 stuks

Gipspaneel 4 stuks

Afwerklijst 4 stuks

Schuifvenster 1 stuk

Bolkopschroeven 4,5x30 mm 8 stuks

* wordt geleverd in de algemene doos
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Als laatste plaatst u tussen de 
voorgemonteerde schuifrail een 
glasrail. Fixeer deze met de bijge-
leverde schroeven.

Monteer nu het schuifloket venster 
door deze schuin te plaatsen op de 
dwarsligger (D.M.S).

wanneer het schuifloket geplaatst 
is op de dwarsligger dan duwt u 
het schuifloket onder de reeds 
eerder gemonteerde dwarsligger 
(d.m.) 

Duw de dwarsligger goed aan op 
het middenvenster en stel indien 
nodig het binnenvenster na met de 
stelmoeren.

 

Nu plaatst u de in hoogte op 
maat gesneden gipskartonplaten 
(1 x in het onderprofiel en 1 x in 
het bovenprofiel) om tijdelijk de 
plaat vast te zetten monteert u in 
de dwarsliggers een plaatklem 

Breng vervolgens de op maat 
gesneden isolatie aan 

en sluit de andere zijde van 
de unit op de gelijke manier 
als hierboven beschreven is. 

Als laatste plaatst u de op 
hoogte en breedte geslepen 
glaspanelen van de in de reeds 
voorgemonteerde schuifrail 

Nu is uw unit gereed om een kop-
peling te maken met een andere 
unit of u kunt hem afmonteren met 
de bijgeleverde afwerklijsten. Voor 
het afmonteren van de afwerklijs-
ten zie pagina 11 ”afwerklijsten”.

m
ontAge systeem

w
And unit m

Let op! Wanneer dit uw eerste unit is die in een reeks gemonteerd wordt, dan vindt u uw tweede H-profiel stijl in de algemene doos/pallet. Wanneer u  
2 verschillende soorten units aan elkaar monteert, dient u tevens gebruik te maken van het H-profiel “kit” pakket, deze vindt u ook in de algemene  
doos/pallet. Mocht het nodig zijn om onderdelen op maat te zagen/snijden, lees dan de instructies op pagina 35 van deze handleiding.
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* Onderliggers voor hoeken en  
90° / 135° variabel

* Onderligger voor wand beëindi-
gingsprofiel

* Onderligger voor deurkozijnen

* Brugstuk vloer- en 
plafondprofielen

* Lengteverbinder vloerprofiel

* Lengteverbinder plafondprofiel 

* Foamband ten behoeve van 
boven-/vloer- en muurprofiel

* Tape ten behoeve van montage 
onderliggers

* Plaatklem ten behoeve van het 
tijdelijk vastzetten van gipspaneel 
en glaselementen.

* Montageschroeven ten behoeve 
van H-profiel/deurkozijnen, hoe-
ken

** Wandbeëindigingsprofielen 
incl. H-profiel stijl

** Speciale H-profielstijl en 
dwarsligger t.b.v. aansluiting ge-
sloten wand situatie muur/gevel 
aansluitingen

** Speciale H-profielstijl en 
dwarsligger t.b.v. aansluiting 
glaselement situatie muur/gevel 
aansluitingen

** Hoeken 90°, 135° variabel 
incl. H- profiel stijl

** Hoek variabel incl. 
H- profiel stijl

** Hoek 135° incl. H- profiel stijl

* H-profiel kit

* bevindt zich standaard in de algemene doos/pallet         ** los te bestellen onderdelen bij de systeemwand units

ScHARNIEREN EN PAUMELLESRVS REcHT MODEL
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Aluminium onderdelen:
Het eventueel op maat zagen 
van aluminium onderdelen moet 
gebeuren met 
een aluminium 
afkortzaag. De 
aluminium on-
derdelen die u 
moet verzagen 

kunnen het beste opnieuw inge-
meten worden op de plek waar ze 
komen te staan.  

Gipspanelen:
Om een gipskartonpaneel op 
maat te krijgen legt u het paneel 
op een vlakke ondergrond met de 
vinylzijde naar boven;

Snijd het paneel op de juiste 
maat in met een stanleymes;
Verplaats het paneel met de 
insnede over de rand van de tafel 
(of stapel gipsplaten) en breek 
het paneel;
Keer het gipskartonpaneel om en 
snijd het paneel aan de onbekle-
de zijde op de breuklijn door.

Isolatie:
Isolatie snijdt u op maat met een 
stanleymes. Let op: gebruik wel 
één type stanleymes voor het 
snijden van de isolatie, het mes 
wordt te stomp om ook nog voor 
andere doeleinden te gebruiken.

Het op maat zagen van aluminium onderdelen, gipskartonpanelen en isolatie

Laser Accu schroefmachine Schiethamer

Afkortzaag Smetkoord Kitspuit Trap

Klop/Boor machine Stanleymes Waterpas

op m
AAt zAgen / bevestigingsm

AteriAAl
gereedschAppen

op mAAt zAgen

gereedschAppen

Bevestigingsmateriaal:

Om de Obi systeemwand te monteren op vloer,- plafond- en/of dwarswand en gevels, zijn er verschillende bevestigingsmaterialen leverbaar 
afgestemd op diverse soorten achtergronden. Hieronder worden er een aantal genoemd:

Beton ➔ slagplug Ø 6 mm. ➔ te monteren met boormachine en hamer

➔ schietspijkers 25 mm. lang ➔ te monteren met schiethamer

➔ verlijmen met montagekit ➔ te monteren met kitspuit

Gipskartonwanden ➔ spreidplug Ø ..... mm. (incl. schroef 3,5x35 mm.) ➔ te monteren met boor en schroefmachine

➔ schroef 3,5x35 mm. ➔ te monteren met schroefmachine

Staal ➔ schietspijkers 25 mm. lang ➔ te monteren met schiethamer

Systeemplafond ➔ schroef 3,5x35 mm. ➔ te monteren met schroefmachine
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Gips beplakt met 
durafort serie

Gips beplakt met 
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Gips beplakt met 
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Gips beplakt met
durafort serie

Gips beplakt met 
durafort serie

Gips beplakt met 
durafort  serie
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Twentepoort West 39,  7609 RD  Almelo
Postbus 804,  7600 AV  Almelo

Telefoon (0546) 45 55 13
Telefax (0546) 45 56 08

verkoop@obimex.nl

plastic folie.

TIP:
Bij systeemplafonds waar een 
diepe inlegtegel is toegepast 
dient u het plenum boven de 
plafondprofielen uit te vullen met 
klosjes, om te voorkomen dat de

plafondplaten omhoog gedrukt 
worden.

TIP:
Bij de volgende aansluiting 
dient u bevestigingsmiddelen te 
gebruiken zoals: 

beton: 6 mm. plug en hout-•	
schroef 1,5 x 9 mm.; 
of schietnagels van Powers, 
Pulsar of Hilti.
hout: snelbouwschroef 25 •	

mm.;
gips of stuc plafond: snelbouw-•	
schroef 35 mm.;
staal: kruisparkers, afmeting •	
8x1.5 mm., voorboren met 3,7 
mm. metaalboor of schietna-
gels van Powers, Pulsar of Hilti. 

TIP:
Informeer of controleer altijd 
eerst of er in de zandcementvloe-
ren leidingen ingestort zijn, zoals 
vloerverwarming, cv-leidingen, 
elektraleidingen, etc., voordat u 
het vloerprofiel gaat monteren.

TIP:
Indien u het vloerprofiel op een 
tapijt met lussen monteert, de 
vloerbedekking op de plaats van 
het te boren gat aan weerszij-
den van het vloerprofiel even 
insnijden, om te voorkomen dat u 
de draden van de vloerbedekking 
met de boor kapot trekt.

TIP:
Wanneer u in de toekomst een 
dwarswand/unit wilt plaatsen, 

daar waar geen extra stijl in 
de langswand staat, kunt u het 
wandprofiel vastzetten met speci-
ale gipspluggen.

TIP:
Daar waar u in het muurprofiel 
wilt starten met een kozijn- of 
glasunit, het muurprofiel uitvullen 
met een 65 mm brede en ca. 20 
mm dikke strook multiplex of 
spaanplaat.

TIP:
Om de beplating onder en boven 
het glaskozijn tijdelijk vast te krij-
gen, kunt u een stuk afwerklijst 
(± 2cm) tijdelijk monteren in het 
H-profiel

TIP :
Zo snijdt u een gipskartonplaat 
op maat

leg de gipskartonplaat op een •	
vlakke ondergrond met de 
vinylzijde naar boven;
snijd de plaat op de juiste maat •	
in met een stanleymes;
verplaats het paneel met de •	
insnede over de rand van de 
tafel (of stapel gipsplaten) en 
breek de plaat;
keer de gipskartonplaat om en •	
snijd de plaat aan de onbekle-
de zijde op de breuklijn door.

 
TIP : 
Indien u onverhoopt uw materi-
alen toch in een vochtige ruimte 
moet opslaan, dan altijd het 
materiaal door middel van on-
derslagbalkjes los van de grond 
opslaan en afdekken.

TIP :
Indien de systeemwanden op 
de vloerbedekking gemonteerd 
worden, verdient het aanbeveling 
om deze af te dekken, bv. met 

tips


