Montage handleiding
Barrière voorziening
Bar-roz-ODD/2(KS)
Montage op de dag
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Montage handleiding
Barrière voorziening
Bar-roz-ODD/2(KS)
Montage op de dag

zie ook montage handleidingen op onze website.

zie ook montage handleidingen op onze website.

Bij montage op hout, aluminium, staal en
kunststof mogen de voorzieningen zowel aan
de binnenzijde als aan de buitenzijde op het
kozijn geplaatst worden.

Bij montage op hout, aluminium, staal en
kunststof mogen de voorzieningen zowel aan
de binnenzijde als aan de buitenzijde op het
kozijn geplaatst worden.

Montage op aluminium: de schroeven dienen
minimaal door 2 wanden te gaan.

Montage op aluminium: de schroeven dienen
minimaal door 2 wanden te gaan.

Montage op Staal: gebruik verzonken M5
boutjes.tap hiervoor zorgvuldig M5 draad.

Maximale ruimte 15 cm !

Let op hoogte raamboompjes !

2: Meet de afstand tussen het hart van
de twee rozetten
Kort de stang / rekwerk in: hart rozetten
+15mm.

Lengte stang = hartmaat rozet +15mm

Deuren!
Ook skg 2

Bij montage op deuren
bijgeleverde schroeven
vervangen door :
5 x 40 voldraad

Schroef nu de schroeven vast met een
torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar ,bijvoorbeeld
door de bijgeleverde RVS kogeltjes in te
tikken.

5 x 45 voldraad
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WONEN

Bij montage op kunststof met metalen koker
gebruik parkers 4.8 x voldoende lengte om vast
te grijpen in de metalen koker

Zie montage instructie Bar-ks
1: Plaatsing rozetten algemeen:
Schrijf de plaats van de rozetten af op het
kozijn en teken de schroefgaten af met een
priem.
2: Meet de afstand tussen het hart van
de twee rozetten
Kort de stang / rekwerk in: hart rozetten
+15mm.
Boor de schroefgaten voor.

Boor de schroefgaten voor.

TIP, gebruik hiervoor een gemagnetiseerde
drevel
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Maximale ruimte 15 cm !

Let op hoogte raamboompjes !

Kunststof zonder staal

Kunststof zonder staal
1: Plaatsing rozetten algemeen:
Schrijf de plaats van de rozetten af op het
kozijn en teken de schroefgaten af met een
priem.
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LET OP BIJ KUNSTSTOF

LET OP BIJ KUNSTSTOF

Zie montage instructie Bar-ks
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Voor gekoppelde rekwerken zie ook montage
handleiding koppelbuis.

Voor gekoppelde rekwerken zie ook montage
handleiding koppelbuis.
Bij montage op kunststof met metalen koker
gebruik parkers 4.8 x voldoende lengte om vast
te grijpen in de metalen koker

Montage op Staal: gebruik verzonken M5
boutjes.tap hiervoor zorgvuldig M5 draad.
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5 x 45 voldraad
5 x 40 voldraad

Schroef nu de schroeven vast met een
torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar ,bijvoorbeeld
door de bijgeleverde RVS kogeltjes in te
tikken.
TIP, gebruik hiervoor een gemagnetiseerde
drevel

Lengte stang = hartmaat rozet +15mm

Deuren!
Ook skg 2

Bij montage op deuren
bijgeleverde schroeven
vervangen door :
5 x 40 voldraad
5 x 45 voldraad
5 x 45 voldraad
5 x 40 voldraad

LET OP

LET OP

Schroeven na montage
onklaar maken

Schroeven na montage
onklaar maken

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg
www.astra-beveiligingen.nl

PO LITIE
KEURMERK

VE I LI G
R

Bar-roz-ODD/2 Versie 20-07-2015

WONEN

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg
www.astra-beveiligingen.nl
Bar-roz-ODD/2 Versie 20-07-2015

