Bruynzeel Puur wonen

montage wijzer
Fineer
deur

Lees voordat u de deur gaat monteren eerst zorgvuldig deze montage wijzer.
Controle
Controleer de deur voor verwerking op:
• Beschadigingen. Wanneer u uw deur
geleverd krijgt, verzoeken wij u eventuele
schade direct te melden.
• maat- en modelafwijkingen
• glasverdeling (haaks)
• Het haaks en recht zijn van een deur. De
tolerantie (NEN-EN952) op kromtrekken
van stijl- en paneel deuren is 8 mm. Bij
deuren met een lengte van 231,5 is deze
tolerantie 9,6 mm.

verwarmingselementen
blootgesteld
worden, vallen buiten de garantie.
Gebruik altijd scherp gereedschap om
onnodige schade te voorkomen.
Let op: Iedere zijde van de deur mag 10mm
worden ingekort. Na het afkorten is het
belangrijk deze delen te behandelen met
verf.

deur af met een borstel of doek.
Voor alle deuren geldt dat de panelen op
de plaats van de aansluiting tussen paneel
en stijl, dorpelverbindingen, weldorpels en
glas altijd afgekit dienen te worden met
een overschilderbare elastische kit. Het glas
kan na plaatsing afgekit worden met een
beglazingskit. Dit geldt voor beide zijden
van de deur.
Schilder eerst de proﬁelen, verbindingen en
glaslatten inkrozingen, slotgaten en alle
zijden met de kwast.
De kleur van de eventuele grondverf moet
afgestemd zijn op de eindkleur.
De deur dient minstens 3 à 4 maal
behandeld te worden om een goed resultaat
te behalen. Tussen de behandelingen de
deur licht opschuren.
U dient jaarlijks de laklaag van de deur
en het eventuele beglazingssysteem te
controleren en in goede staat te houden.

Schilderinstructie binnendeuren
Vraag, voor behandeling advies aan
een verfspecialist. Volg ten alle tijden
de aanwijzingen zoals vermeld op de
verpakking van de verf nauwkeurig op.
De deur dient binnen twee weken na
levering volledig te zijn afgewerkt, inclusief
alle boringen en inkrozingen.
Binnendeuren
worden
afhankelijk
van de serie onbehandeld of gegrond
geleverd. De voorbehandelde deuren zijn
tweemaal voorzien van een grondlaag.
De noodzakelijke vervolgbehandeling kan
plaatsvinden met alkyd (synthetisch) of
acryl (watergedragen) lakken.

Wanneer een deur geheel of gedeeltelijk
is bewerkt, dan is de deur geaccepteerd
en kunnen klachten over zichtbare
gebreken niet meer in behandeling worden
genomen.
Opslag
Vermijd ieder contact met water en
ondersteun uw deur tijdens transport
en opslag, zodat er geen ontoelaatbare
vervormingen kunnen optreden.
De deur dient horizontaal in een droge
ruimte opgeslagen te worden en binnen 2
weken na levering te worden afgewerkt.

Onbehandelde deur
Behandel de deur gelijk als hierboven met
als bijzonderheden. Schuur de handmatig
en in de richting van de houtstructuur.
Lichte kleur- en structuurnuances zijn
inherent aan een natuurproduct.
Volg ten alle tijden de aanwijzingen zoals
vermeld op de verpakking van de verf nauwkeurig op.

Voor beide typen verf adviseren wij u de
volgende behandelinginstructies:

Aanwijzingen voor montage
Om beschadigingen te voorkomen, is het
raadzaam de deuren zo laat mogelijk in de
bouwfase te plaatsen
Plaats een deur nooit binnen 1 meter
van een verwarmingselement Deuren
die aan eenzijdige verwarming van

Voorbehandelde deur
Reinig en ontvet de deur. Vuil, stof en
vet zijn de belangrijkste oorzaken van
onthechting van lak. Schuur de deur met
schuurpapier korrel 220-240 en neem de

www.bruynzeeldeuren.nl

Stappen wijzer
Benodigd gereedschap
• (Cirkel)Zaag
• Schaaf
• boormachine
• Beitel
• Schroevendraaier
• Rolmaat
• Potlood
• Hamer

Benodigd materiaal
• Schroeven
• Scharnieren/
paumellen
• Overschilderbare
kit
• Grondverf
• Kwast/roller
• Schuurpapier

Afhangen van een stompe
binnendeur
Meten: (Zie afb. 1)
Meet de sponning van het kozijn op 3
plaatsen van links naar rechts: onder,
midden en boven. Van boven naar beneden
op 2 plaatsen (links en rechts).
Op maat maken:
Met zagen en schaven maakt u de deur
zonodig op maat.
Schaaf de hangzijde en sluitzijde iets
schuin naar binnen af. Als de deur aan de
hangzijde tegen het kozijn staat, moet
er aan de sluitzijde 2 tot 3 mm ruimte
overblijven (Zie afb. 2)

Scharnieren plaatsen:
Hang een binnendeur altijd af aan
minimaal 3 scharnieren: één bovenaan,
één in het midden en één onderaan.
Verwijder voor de volgende stappen de
scharnierpennen uit de scharnieren, zodat
u losse scharnierhelften heeft (Zie afb. 3).
Teken de plaats en de vorm van de
scharnierhelften in de sponning van het
kozijn.
Let op dat de ‘knoop’ van het scharnier (Zie
afb. 4) 2 mm uit het kozijn steekt.
Hak met een beitel de contouren van het
scharnierblad in het kozijn. Zorg hierbij dat
de bovenzijde van het scharnierblad gelijk
is met het oppervlak van het kozijn.

Plaatsen van het glas
Nadat de deur is afgehangen volgens de
instructie, kan het glas geplaatst worden.
Verwijder eerst de glaslatten voorzichtig uit
de deur. Schilder vervolgens de sponning en
glaslatten 1 á 2 keer. Plaats daarna het glas
in de sponning en kit de randen af met een
overschilderbare beglazingskit (Zie afb. 9).

Afhangen:
Plaats de deur in het kozijn zodat de knopen
van de scharnieren in elkaar passen en u de
scharnierpennen kunt plaatsen. Controleer
of de deur goed opent en sluit. Zo ja, schroef
dan de scharnieren volledig vast.
Past de deur nog niet helemaal, verwijder
dan de scharnierpennen uit de scharnieren
en zet met een tang de knopen van de
scharnieren die aan de deuren zitten in één
lijn.

Bevestig de glaslatten tegen het glas in
de sponning en zet de glaslatten vast met
koploze spijkers of nieten. Plamuur de
eventueel ontstane oneffenheden weg.
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Afhangen:
Gezien het gewicht van de deur verdient
het de voorkeur de deur aan minimaal
3 paumellescharnieren af te hangen.
Wanneer er, vanwege uw bestaande kozijn,
maximaal 2 paumelles kunnen worden
gebruikt, is dit toereikend (Zie afb. 8).
Draai de paumelles in de paumellegaten.
Stel de deur na door aan de paumelles te
draaien.

Steek met een beitel (evt. bovenfrees)de
ruimte voor de scharnieren uit in de
zijkant van de deur (Zie afb. 7). Ook hier
moet de bovenzijde van het scharnierblad
gelijk blijven met het oppervlak. Leg de
scharnieren op de juiste plaats en zet het
scharnierblad vast met een schroef.

Let op: Controleer of de 3 scharnieruitsparingen even diep zijn uitgehakt.
Zet vervolgens met één schroef de
scharnierhelften vast in het kozijn, zodat de
deur nog te stellen is.
Zet de op maat gemaakte deur op wiggen
in de kozijnsponningen en controleer de
ruimte rondom. Houd hierbij 2 mm aan de
scharnierkant, 3 tot 4 mm aan de sluitzijde,
3 tot 4 mm aan de onderkant en2 mm aan
de bovenkant vrij (Zie afb. 5).
Zet de scharnierhelften met behulp van
de scharnierpennen aan elkaar, klap de
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Afhangen van een opdek
binnendeur

vrije helften tegen de deur en teken de
juiste plaats van de scharnieren af op de
deur. Verwijder de scharnierpennen weer
en zet de deur met de sluitzijde op de
grond. Leg de losse scharnierhelften met
de scharnierbladen haaks op de plaats van
de aftekeningen op de zijkant van de deur.
Teken nu de scharnieren af op de zijkant van
de deur. Zorg ook hier dat de scharnierknoop
2 mm uitsteekt (Zie afb. 6).
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