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Barrière voorzieningen
In de Dag

B E V E I L I G I N G E N

Alle voorzieningen mogen zowel aan de
binnenzijde als aan de buitenzijde van het
glas geplaatst worden.

B E V E I L I G I N G E N

Lengte stang = dagmaat -7mm

Maximale ruimte 15 cm !

Maximale ruimte 15 cm !

1: Meet de dagmaat van het kozijn.
Kort de stang / rekwerk in op de
dagmaat(en) -7mm
Let op hoogte raamboompjes !

8o
Voorboren en inschroeven
onder hoek van 8o

2: Plaatsing rozetten+hoek:
Schrijf de plaats van de rozetten+hoek af
op het kozijn en teken de schroefgaten af
met een priem.

Voor het voorboren van de schroefgaten
van de rozet met hoekplaat is een
speciale boormal met boorbussen
beschikbaar.

Schroef nu de schroeven vast met een
torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar,bijvoorbeeld
door hier de bijgeleverde RVS balletjes in
te tikken.
(TIP gaat handig met een
gemagnetiseerde drevel)

Schroef nu de schroeven vast met een
torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar,bijvoorbeeld
door hier de bijgeleverde RVS balletjes in
te tikken.
(TIP gaat handig met een
gemagnetiseerde drevel)

12o

Belangrijk: gebruik uitsluitend de
bijgeleverde schroeven.
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ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg

VE I LI G
W ONEN

Let op hoogte raamboompjes !

Plaats nu eerst de hoekplaat.
Boor de gaten voor met een extra lange 3.5
mm boor dit t.b.v. De 5 xo 70 schroeven.
de gaten voor de rozet 8 schuin.
De 3 gaten
aan de buitenzijde van het
kozijn 12o schuin

Voor het voorboren van de schroefgaten
van de rozet met hoekplaat is een
speciale boormal met boorbussen
beschikbaar.

PO LITIE
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Lengte stang = dagmaat -7mm

Plaats nu eerst de hoekplaat.
Boor de gaten voor met een extra lange 3.5
mm boor dit t.b.v. De 5 x 70 schroeven.
de gaten voor de rozet 8o schuin.
De 3 gaten aan de buitenzijde van het
kozijn 12o schuin

KEURMERK

SKG

Alle voorzieningen mogen zowel aan de
binnenzijde als aan de buitenzijde van het
glas geplaatst worden.

1: Meet de dagmaat van het kozijn.
Kort de stang / rekwerk in op de
dagmaat(en) -7mm
2: Plaatsing rozetten+hoek:
Schrijf de plaats van de rozetten+hoek af
op het kozijn en teken de schroefgaten af
met een priem.
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