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Montagevoorschrift:
P-Deurnaald® met
meerpuntssluiting

Uitvoering 1 en 2:
Benodigde ruimte tussen de deuren = 30 mm

1. Kontraprofiel (1) - sparing over volle deurlengte
Sparing maken in de loopdeur, over de volle
deurlengte van 22 x 6 mm.

2. Kontraprofiel - slotkast-sparingen aanbrengen
Deurnaaldprofiel, met de voorgefreesde slot-
kast-sparingen op de loopdeur plaatsen
(onderkant profiel exact gelijk houden met de
onderkant deur ; krukhoogte 105 cm), en de
slotkast-sparingen op het deurblad aftekenen.
Het profiel afnemen en de benodigde slotkast
sparingen in het deurblad aanbrengen.

3. Kontraprofiel - bevestigen
Als de benodigde slotkast-sparingen in het deur-
blad zijn aangebracht, kan het deurnaaldprofiel
op de deur worden gemonteerd, via de voor-
geboorde bevestigingsgaatjes (7 schr. 4 x 25 mm).

4. Meerpuntssluiting bevestigen
Nu kan de meerpuntssluiting in het profiel
worden geplaatst en via de corresponderende
voorgeboorde schroefgaatjes (in het deurnaald-
profiel) in het deurblad worden vastgeschroefd.

5. Bevestigingsgaatjes voorboren
Alle bevestigingsgaatjes moeten in het deurblad
worden voorgeboord.

Tip: bij de montage met een elektrische schroeftol
een bitje gebruiken van voldoende lengte om be-

schadiging van het aluminium profielen te
voorkomen. Ook moet de slipkoppeling

worden gebruikt om afdraaien van
de schroeven uit te sluiten.
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Maat A = doornmaat slot minus 5 mm
        (bij een voorplaat van 3 mm dik)

 5 mm

 doornmaat  slot
A

voorplaat
meerpuntssluiting

 krukhoogte = 105 cm

3

voor bevestiging éérst voorboren in deurblad

bitje van
voldoende lengte
            gebruiken

kontra-profiel bevestigen

7 x R.V.S. platkop-
schroeven 4 x 25 mm

R.V.S. platkop-
schroeven 4 x 40 mm

meerpuntssluiting bevestigen
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6. P-Deurnaald (2)  - passieve deur
P-Deurnaald met de ingebouwde grendels
monteren op de passieve deur en vastschroeven
met de bijgeleverde R.V.S. platkopschroeven
4 x 25 mm, nadat de bevestigingsgaatjes van het
P-naald profiel corresponderend in het deurblad
zijn voorgeboord met boortje Ø 2,5 mm.

7. Sluitplaten afmonteren
De juiste plaats van de sluitplaten is al bepaald
door de reeds aanwezige, voorgeboorde sluit
plaat-schroefgaatjes, die ook hier natuurlijk eerst
in het deurblad moeten worden voorgeboord.
De sluitplaten vastzetten met de bijgeleverde
R.V.S. afgeplatte cilinderkop-schroeven
4 x 35 mm, 4 stuks per sluitplaat.

8. Dorpel aansluitingen - sluitpotten
Grendels aan onder- en bovenkant van de deur
worden via sluitpotten Ø 22 mm opgenomen in
de onder- en bovendorpel van het kozijn.
Onder: ronde sluitpot met 900 schuine flens,

bevestigen met twee-componentenlijm.
Boven: ronde sluitpot met vlakke flens,

bevestigen met platkopschr.  4 x 25 mm.
Boorafstand sluitpotten
38 mm deur: hart sluitpot tot sponning=24 mm
40 mm deur: hart sluitpot tot sponning=25 mm
Let op:
Gemeten uit de sponning, dus zonder tochtstrip!
Indien er afwijkingen in de deurbladen zijn
opgetreden (krom, scheluw, enz.) moeten de
aangegeven maten in de “plus” worden aange-
past.

Soepele werking:
Om een goede en “soepele” werking van de
sluitelementen te kunnen verkrijgen is het van
bijzonder belang dat de sluitpotten in de onder-
en bovendorpel nauwkeurig en op de juiste
plaats worden aangebracht.

9. Afdekprofiel
De resterende ruimte boven de slot-voorplaat,
moet, waar nodig, in de eindmontage worden
afgedekt met een zelfklevende aluminium afdek-
strip van 25 x 3 mm.

ronde sluitpot,
Ø 22 mm met
vlakke flens

ronde sluitpot,
Ø 22 mm met
90 schuine flens

25 mm = 40 mm deur

24 mm = 38 mm deur

sluitplaten afmonteren:
• bevestigingsgaatjes in deurblad voorboren
• afgeplatte cilinderkop 4 x 35 mm

30 mm tussenruimte

sluitplaat

Sluitpotten uit de sponning gemeten dus
zonder tochtstrip!

tochtstrip
5 mm

tochtstrip
5 mm
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