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Lees voordat u de deur gaat monteren eerst zorgvuldig deze montage wijzer.

Fineer 
deurmontage wijzer

Belangrijke instructies vóór montage
Voor de levensduur van uw deur is het 
belangrijk dat u onderstaande instructie in 
acht neemt.
• Vermijd ieder contact met water, voordat 

de deur is afgewerkt.
• Controleer de deur voor het verwerken 

eerst op de volgende punten:
• Transportschade
• Maat-/ modelafwijkingen
• Glasverdeling
• Beschadigingen 
• Het haaks en recht zijn van de deur en 

glasverdeling. Let op: de tolerantie voor 
kromtrekken is 8 mm.

Wanneer uw leverancier uw deur afl evert, 
verzoeken wij u om de eventuele schade 
direct te melden. Neem hierover direct 
contact op met uw leverancier.
Let op: is een deur geheel of gedeeltelijk 
bewerkt, dan is de deur geaccepteerd en 
kunnen klachten over zichtbare gebreken 
niet meer in behandeling worden genomen.
Plaats de deur nooit binnen één meter 
van een verwarmingselement in verband 
met mogelijk kromtrekken door eenzijdige 
verwarming. 

De deur dient tijdens transport en opslag 
voldoende tegen weersinvloeden en 
beschadigingen te worden beschermd. De 
deur dient horizontaal, in een droge ruimte 
opgeslagen te worden en binnen 8 dagen 
na levering te worden afgewerkt. In die 

gevallen waar de deuren anders worden 
opgeslagen, moeten de deuren verticaal 
zijn geplaatst zodanig, dat zij gevrijwaard 
zijn van optrekkend grondvocht. 

De deur moet direct na het uitpakken en 
voor montage volledig worden geschilderd 
of gelakt inclusief glaslatten, sponning, 
slotgat, scharnierinkrozingen, brievenbus-
opening, weldorpels en boven- en onder-
zijde van de deur. Een deur mag nooit 
onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan 
weersinvloeden worden blootgesteld.
Hout is een natuurproduct. Lichte kleur- en 
structuurafwijkingen zijn mogelijk, ook na 
behandeling.
Let op: iedere zijde van de deur mag maxi-
maal 10mm worden ingekort. Houd bij het 
inkorten rekening met reeds aanwezige 
slotgaten of frezingen ten behoeve van 
driepuntsluitingen. Na het afkorten is 
het belangrijk deze delen met verf te 
behandelen.

Schilder- en onderhoudsinstructie
Vraag voordat u de deur gaat behandelen 
advies aan uw verfl everancier. Volg ten allen 
tijde de aanwijzingen op de verpakking van 
de verf nauwkeurig op. Vuil, stof en vet zijn de 
belangrijkste oorzaken van het loslaten van 
de lak. Het is belangrijk uw buitendeur op de 
juiste manier te behandelen. Wij adviseren 
u daarom de deuren niet te schilderen in de 
volle zon, bij een temperatuur lager dan 7ºC  
of bij een hoge luchtvochtigheid (>85%).

Naden rondom panelen, dorpelver-
bindingen en de weldorpels moeten 
tussen de eerste en tweede verf- of laklaag 
worden afgekit met een overschilderbare 
elastische kit. Dit geldt voor beide zijden 
van de deur.
Indien uw deur in de grondverf staat, 
adviseren wij u om kleine structuur-
afwijkingen eerst te plamuren, daarna 
licht op te schuren en dan pas af te lakken 
in de gewenste kleur.
De noodzakelijke vervolgbehandeling 
kan plaatsvinden met alle terpentine ver-
dunbare verven. Goedgekeurde water-
gedragen verven zijn ook toepasbaar. Voor 
de verwerking hiervan verwijzen wij u 
naar de voorschriften van de erkende verf-
leverancier.
Om vochtinwerking te voorkomen, is het 
belangrijk dat de boven- en onderkant, de 
glassponningen, scharnierinkrozingen, 
slotgaten, boringen en uitfrezingen van 
de deur eerst met een kop/randsealer 
en daarna met een extra laag verf te 
behandelen. 
De panelen kunnen als gevolg van 
wisselende temperatuur- en vochtigheids-
verschillen (bijvoorbeeld door centrale 
verwarming) gaan krimpen en/of zwellen. 
Hierdoor kan het voorkomen dat u de 
panelen na verloop van tijd nogmaals dient 
bij te schilderen.
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Belangrijk is dat de bovenzijde van het 
scharnierblad gelijk is met het oppervlak 
van het kozijn (deze mag niet uitsteken).
Controleer of de 4 scharnieruitsparingen 
even diep zijn uitgehakt.
Zet vervolgens de scharnierhelften met 
één schroef vast in het kozijn, zodat de 
buitendeur nog te stellen is.

Defi nitief op maat maken
Zet de op maat gemaakte deur op wiggen 
in de kozijnsponning en controleer de 
ruimte rondom de deur. Zie tekening 5.
Houd hierbij 2mm ruimte vrij aan de 
scharnierkant, 3 tot 4 mm aan de sluitzijde,  
3 tot 4 mm aan de onderkant en 2mm aan 
de bovenkant.

Aftekenen scharnieren
Met behulp van  pennen zet u de scharnier-
helften aan elkaar. Daarna klapt u de vrije 
helften tegen de deur en tekent u de 
plaats van de scharnieren af op de deur. Zie 
tekening 6.
Verwijder de scharnierpennen en zet de 
deur met de sluitzijde op de grond.
Vervolgens legt u het scharnierblad 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 ervoor dat 
de scharnierknoop ook hier 2 mm uitsteekt.

Plaatsen scharnieren
Steek met een beitel in de zijkant van de 
deur de ruimte voor de scharnieren uit. 
Ook hier is het belangrijk dat de bovenzijde 
van het scharnierblad gelijk blijft met het 
oppervlak. Zie tekening 7.
Leg de scharnieren op de juiste plaats en 
zet het scharnierblad vast met een schroef.

Defi nitief afhangen van de deur
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. Indien dit het geval is, schroef dan 
de scharnieren volledig vast. Indien de 
deur nog niet goed past, verwijder dan de 
scharnierpennen uit de scharnieren en zet 
met een tang de knopen van de scharnieren 
die aan de deur zitten in één lijn.

TIPS:
Zorg ervoor dat alle scharnieruitsparingen 
ook voorzien worden van een grondlaag.
Als er in hout wordt geschroefd, dan kan het 
hout “breken”. Dit kan worden voorkomen 
door de gaten voor te boren.
Indien er op de bouwplaats wordt beglaasd, 
moet het totale beglazingssysteem, 
inclusief de daarbij behorende top-
afdichting direct na het afhangen worden 

aangebracht, zodat de deuren niet meer 
dan 24 uur onbeglaasd aan weersinvloeden 
worden blootgesteld.

Plaatsingsinstructie glas
Let op: controleer uw glas voordat u 
plaatst. Indien het glas is geplaatst, dan 
heeft u het glas geaccepteerd en kunnen 
klachten over zichtbare gebreken niet 
meer in behandeling worden genomen. 
Zie tekening 8.
In verband met inbraakveiligheid, is 
het belangrijk dat de glaslatten altijd 
aan de binnenzijde van de deur worden 
gemonteerd.
Neem de deur uit het kozijn en leg de deur 
horizontaal.
Haal voorzichtig de glaslatten uit de deur 
en lak of schilder de sponning en glaslatten 
1 à 2 keer.
Breng celband of overschilderbare beglaz-
ingskit aan in de glassponning.
Plaats vervolgens het glas in de sponning.
Bevestig de glaslatten (aan de binnenzijde 
van de deur) tegen het glas in de sponning, 
zet de glaslatten vast met koploze spijk-
ers of nieten en verwijder de overtollige 
beglazingskit.
Plamuur de eventueel ontstane oneffen-
heden weg met een overschilderbare 
plamuur.

Afhangen van een buitendeur

Meten
Meet de sponning van het kozijn op. Zie 
tekening 1

Passend maken voor het kozijn
Indien nodig maakt u de deur door middel 
van zagen en schaven op maat.
Schaaf de hang- en sluitzijde naar binnen 
iets schuin af (armschaven van een deur). 
Als de deur aan de hangzijde tegen het 
kozijn staat, moet er aan de sluitzijde 2 à 3 
mm ruimte overblijven. Zie tekening 2 

Benodigde scharnieren
Een buitendeur moet aan minimaal 
4 deugdelijke scharnieren worden 
afgehangen: twee bovenaan, één in het 
midden en één onderaan. Zie tekening 3 
Verwijder voor de volgende stappen de 
scharnierpennen uit de scharnieren, zodat 
u losse scharnierhelften heeft.

Plaatsen van de scharnieren in het kozijn
Teken de plaats en de vorm van de 
scharnierhelften in de sponning van het 
kozijn. Let op dat de knoop van het scharnier 
2mm uit het kozijn steekt. Zie tekening 4.
Hak vervolgens met een beitel de contouren 
van het scharnierblad in het kozijn.
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