VERWERKINGSVOORSCHRIFT
A. Vloerprofiel

C. Deurkozijn t.p.v. vloerplafondprofiel
Daar waar een deurkozijn gepland is
dient men deze eerst in het plafond
en vloerprofiel een stellat te
plaatsen. Deze stellat geeft de
exacte sparingsbreedte van het later
te plaatsen kozijn.

Breng aan weerszijden op de rug van
het vloerprofiel afdichtingsband
(6x9 mm) aan. Bepaal vervolgens
met een schietlood vanaf het
plafondprofiel de plaats van het
vloerprofiel. Monteer het
vloerprofiel h.o.h. 500 mm met het
daarvoor bestemde
bevestigingsmateriaal (afhankelijk
van welke ondergrond). Wanneer 2
vloerprofielen tegen elkaar komen
dan dient men deze te koppelen met
koppelplaatjes.

F. Glaselementen
Alle glaselementen dienen voor
plaatsing in de profielen eerst
voorzien te worden van een
zelfklevende pvc-tape.

Te lood stellen met vulblokjes

Tape op glaselement
stellat vloerprofiel

Daarna dienen bij plaatsing van de
glaselementen eerst in het
plafondprofiel geschoven te worden
en daarna in het vloerprofiel.

Wanneer een tweede glaselement
tegen het eerste wordt geplaatst
dan dient men ook hier eerst het
element te lood te stellen. Met de
meegeleverde afstandhouders
controleerd u het glas in het
bovenprofiel.

stellat plafondprofiel
D. Hoeken

Koppeling vloerprofiel
B. Plafondprofiel

Voor de juiste montage van de hoek
en het later te plaatsen glas is het
belangrijk dat de juiste binnen- en
buitenzijde van het vloerprofiel
gekozen wordt.

Breng aan weerszijden op de rugzijde
van het plafondprofiel
afdichtingsband (6x9 mm) aan.
Glaspaneel eerst in plafondprofiel
Centreren met afstandhouders

E. T-aansluiting

Schroef het plafondprofiel met
behulp van schroeven of ander
bevestigingsmateriaal h.o.h. 500 mm
op het plafondstramien. Wanneer 2
plafondprofielen tegen elkaar komen
dan dient men deze te koppelen door
een koppelplaatje.

Wanneer men een T-aansluiting wil
maken dan dient men een gedeelte
van het plafond- vloerprofiel te
verwijderen.

Afstandhouder in bovenprofiel
Wanneer beide elementen te lood
staan dan kunnen ze d.m.v. de al
eerder geplaatste pvc-tape worden
verbonden met de doorvoor
ontwikkelde powergrip.
Glaspaneel in vloerprofiel

Vloerprofiel

Wanneer het glas in de breedte niet
te lood staat dan dient men het glas
in het vloerprofiel op te vullen met
vulblokjes van 1, 2, 3 of 4 mm.

Koppeling plafondprofiel

Plafondprofiel

Vulblokjes
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G. Deurkozijn

Stomp (hardglazendeur)
- Sluitstijl
- hangstijl
- hoekverbinder sluit/hangstijl
- stelvoet plafondprofiel
- stelvoet vloerprofiel
- stellat 2x
- opvullat 1x
Stomp (houten deur)
- sluitstijl
- hangstijl incl. scharnieren
3 st./2115, 4 st, 2315 en
verdiepingshoog
- hoekverbinder sluit/hangstijl
- stelvoet plafondprofiel
- stelvoet vloerprofiel
- stellat 2x
- opvullat

In de onderzijde van de linker- en
rechter stijl en in het bovenprofiel
plaats je de meegeleverde
stelvoetjes.

en de opvullat tezamen met de
stelvoet “bovenprofiel” in/tussen
het plafondprofiel geplaatst is

Wanneer het kozijn staat dan fixeert
u het kozijn door de stelvoet in het
bovenprofiel terug te schuiven in
het kozijn en de stelvoet in het
onderprofiel aan te draaien d.m.v.
een imbussleutel.

Opvullat
schuift u het kozijn over de opvullat
en in het vloerprofiel.
stelvoet onderzijde stijlen

Zonder aanslag (doorzwaai)
- sluitstijl
- hangstijl
- hoekverbinder sluit/hangstijl
- stelvoet plafondprofiel
- stelvoet vloerprofiel
- stellat 2x
- opvullat

Stelvoeten vastzetten d.m.v.
inbussleutel
Afmontage d.m.v. rubbers

Bij het uitnemen van de onderdelen
legt u de twee stijlen (sluitstijl en
hangstijl) met een afstand van 1
meter uit elkaar (bij voorkeur op een
beschermde ondergrond in verband
met beschadigen)

Deurkozijn over opvullat

Wanneer eerder genoemde allemaal
gereed is, dan plaatst u als laatste de
rubbers in de boven- onderprofielen
en eventuele deurkozijnen. Voor het
plaatsen van deze rubbers plaatst u
het contra-profiel in de vloer en
eventuele gevelprofiel en met de
daarbij behorende afstandhouder.

stelvoet bovenprofiel

Aan de kopse zijde van de stijlen
wordt de bovendorpel vast
gemonteerd d.m.v. montagehoeken.
Je zet de montagehoek vast d.m.v.
inbussleutel.

Wanneer de eerder gemaakte
sparingsmaat is bepaald met de
meegeleverde stellatten
Contra-gevelprofiel

Stelvoet bovenprofiel in het kozijn
schuiven

Afstandhouder in vloerprofiel /
contra

stellat vloerprofiel

Montagehoek
stellat plafond
Rubber vloer- en gevelprofiel
Stelvoet onderzijde stijl in
vloerprofiel schuiven
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Rubber plafondprofiel

Rubber deurkozijn

