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Montagevoorschrift C2
Uitvoering espagnolet met slot: zie éérst ommezijde
Benodigde ruimte tussen de deuren = 27 mm
1. Uitsparing espagnoletkast
Als eerste: de bedieningskastruimte uitsparen in
passieve deur (2).
Afmeting uitsparing: 144 x 21 mm, 46 mm diep.
Als tweede: de sparingen voor de bedieningsgreep.
Gebruik hiervoor de bij de greep ingesloten
boormal (let op de doorsneden!).
Uitsparing espagnoletkast

restmaat

Montagevoorschrift:
P-Deurnaald®
met espagnolet

P-Deurnaald met espagnolet

46
kontra-profiel 40 mm

mm

21

greephoogte
minus 72 mm

Tip:
Bij montage met een elektrische schroeftol moet
de slipkoppeling worden gebruikt om afdraaien
van de schroeven te voorkomen.

bestelde greephoogte

bitje van
voldoende lengte
gebruiken

kasthoogte 144 mm

Let op:
Alle bevestigingsgaatjes, van zowel het kontraprofiel (1) als van de P-deurnaald (2), moeten in
het deurblad worden voorgeboord (Ø 2,5 mm).

greep

espagnoletkast

26 mm

50 mm
Algemeen:
Maat- en modelwijzigingen voorbehouden.

2. Bevestiging P-naald met bedieningskast
Nu kan de P-naald met bedieningskast worden
aangebracht op de passieve deur nadat de
bevestigingsgaatjes van het P-naald profiel corresponderend in het deurblad zijn voorgeboord met
boortje Ø 2,5 mm.
Plaats hiertoe de P-naald op de deur en bepaal via
de voorgeboorde bevestigingsgaatjes de juiste
plaats (aftekenen). Hierna de naald afnemen en de
gaatjes boren (Ø 2,5 mm).
Nu kan de P-naald op de deur worden vastgeschroefd met de bijgeleverde R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm.
1

espagnoletgreep
900 verdraaibaar

3. Montage van de espagnoletgreep
Monteren met de twee R.V.S. schroeven van
5 x 45 mm. Deze schroeven zijn zelftappend en
worden in het deurblad geschroefd via de reeds
eerder voorgeboorde gaatjes Ø 2,5 mm.
Attentie: hierbij moeten de schroeven "haaks" in
het deurblad worden aangebracht, omdat deze
moeten corresponderen met de reeds aanwezige
bevestigingsgaatjes in de bedieningskast.
4. Kontra-profiel (1)
Kontra-naald op de deur vastschroeven met de
bijgeleverde R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm,
nadat éérst de bevestigingsgaatjes van de kontranaald corresponderend in het deurblad zijn voor
geboord met boortje Ø 2,5 mm.

Sluitpotten uit de sponning gemeten dus
zonder tochtstrip!
sluitpot,
Ø 22 mm met
vlakke flens
maten binnen/binnen*

sluitpot,
Ø 22 mm met
90 schuine flens
maten binnen/buiten*

tochtstrip
5 mm
19 mm*=38 mm deur 24 mm*=38 mm deur
20 mm*=40 mm deur 25 mm*=40 mm deur

tochtstrip
5 mm

espagnolet met slot: sluitplaat afmonteren

5. 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.
Uitvoering binnen/binnen:
Onder en boven een ronde sluitpot met vlakke
flens, bevestigen met platkopschroef 4 x 25 mm.
Uitvoering binnen/buiten:
Onder: ronde sluitpot met 90 schuine flens,
bevestigen met twee-componentenlijm.
Boven: ronde sluitpot met vlakke flens,
bevestigen met platkopschroef 4 x 25 mm.
* Indien er afwijkingen in de deurbladen zijn opgetreden (krom, scheluw, enz.) moeten de aangegeven maten in de “plus” worden aangepast.

...met slot
Uitvoeringen espagnolet met slot
Montage als espagnolet (zie voorgaande), de nachtschoot valt hier tussen de espagnoletstangen.
De sluitplaat monteren op het P-naaldprofiel, corresponderend met de dag- en/of nachtschoot van het
slot in de loopdeur. De sluitplaat vastzetten met de
bijbehorende R.V.S. schroeven 4 x 35 mm, nadat
eerst de bevestigingsgaatjes zijn voorgeboord
(Ø 2,5 mm).
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