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Stellen van draaikiep ramen / deuren
Service-afdeling

STELLEN VAN DRAAIKIE P
TIMMERFABRIEK GROOTH UIS
Wij hebben ons best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken, wij
vragen u bij het verwerken daarvan dat ook te doen. Hierbij geven wij u
enkele tips voor het (na)stellen. Niet omdat wij dat zo goed kunnen, maar
omdat we weten wat het beste is voor onze producten.
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HANDLEIDING NASTELLEN
STELLEN VAN DRAAI – KIEPRAMEN
Doordat er na het glas monteren in de draaikiepramen gewicht in het raam
komt kan een raam nazakken of een kleine vormverandering ondergaan .
Dit houdt in dat in veel gevallen de ramen nagesteld dienen te worden. Dit
behoort tot het normale na rooien op de bouw. Dit is een handeling die met
stelsleuteltjes ( torx en inbuss ) eenvoudig te doen is . Om U hierin te
ondersteunen hierbij een korte handleiding en om het nog te vereenvoudigen
een setje stelsleutels als het juiste stelgereedschap bijgevoegd !

inbus

Torx

1. Het raam openen in de draaistand.
Indien het raam aanloopt kan het raam
hoger of lager gesteld worden en ook naar
links of rechts bijgesteld worden zodat dit
probleem verholpen is.
Hoger en lager dient met de inbusstelsleutel te gebeuren

Situatie bovenkant raam (torx)
Links en rechts verstellen
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HANDLEIDING NASTELLEN

Situatie onderkant raam ( torx )
Links en rechts verstellen

Situatie onderkant raam
Hoger lager stellen raam ( inbuss )

Stellen oploopheveltje ( torx )

2. Bij grotere ramen kan het raam tegen het oploopheveltje hoger opgesteld worden
zodat het raam zich zelf omhoog zet en in de juiste positie in de sponning komt zonder
doorzakken
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Vervolg nastellen draai kiepramen (narooien)

Aanligdruk
afstellen

Om het bedieningsgemak van het krukje zo soepel mogelijk te laten zijn kan de
aanligdruk afgesteld worden met de torx sleutel. De lichtere druk is overigens voor een
betere werking van de tochtwering. Dit is eensymetrische nok die met een torx stelsleutel
te stellen is .

Voor vragen kunt U altijd bellen met Groothuis Timmerfabriek:

Tel. 0546 – 8 602 61 vragen naar: Service
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