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Benodigdheden
' Bovenfrees

' Kopieerring 24mm

' Freesbeitel 18mm

' lnbussleutel 2.5 en 4 mm

' Schnjf en meetgereedschap

' Schroefnachine en schroeven

' veiligheidsbril, stofkap, gehoorbescherming

1- Verdeel de freesmallen daar

waar u de scharnieren wilt

uitlrezen. Plaats de freesmal set

strak tegen de koz[nsponning en

zorg dal de freesmal met de

aanslaglip strak tegen ondorkant

bovendorpel aan zit. Schrcef

verYolgens de gehele freesmal set

vast mot 4x30 schroeven.
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2 - Stel de bovenfrees in op diepte via

de fueesmal set die u zojuist op het

kozijn heeft geplaatst. Plaats de

bovenfreesmachine op een

willekeurige freesmal. Duw nu de

18mm frees in de bovenfrees tot op

het onbewerKe kozijnhout en draai de

klemknop van de bovenfrees vast (Let

op! zet hierbU de bovenfreesmachine

niet aan). Houd vervolgens een

schamierblad tussen de diepte

instelling op de bovenfreesmachine.

3 - Frees de inkrozingen in het kozijn

Tussentl]ds de inkrozingen

schoonmaken en het freesproces

herhalen.
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4 - Plaats de freesmal set op de

schamieaijde van de deur, haak de

aanslaglip aan de bovenzijde van de

deur. Zorg ervoor dat de geleiderrail

strak tegen de binnenzilde van de

deur aan zit en zet deze vast met 4x30

schroeven. U kunt gewoon de zelfde

diepte instelling aanhoudsn zoals in 2

beschreven is.
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5 - Frees de inkrozingen in op de deur

Tussentlds de inkrozingen

schoonmaken en het frees proces

herhalen.

Tips

6 - Boor de schamieren voor met een

centrum boor zodat de schroeflop niel

voorbij het schamierblad steeh.

7 - schroef de schamieren vast in de

kozijnstijl en op de deur. Controleer of

alles soepel draait en zonder klemmen

sluit.

' 0m een profossioneel eindresultaal te behalen raden wij u aan om

zowel de deur als kozijn compleet te voonien van al het benodigde

frees en boonverk en te controleren of alles Juist sluit en

functioneert.Vervolgens demonteert u alls onderdelen, waarop het

aflakken volgt. Na het aflakken monteert u allen onderdelen terug, zo

behaald u een verbluffend eind resultaat.

' Gebruik bil het op maal maken van een deur een cirkelzaag met

geleiderail i.p.v. een schaafmachine, hiermee behaalt u een strakker

eindresultaat en voorkom u versplintering brj het kopshout van de deur.

En omdat er bij een cirkelzaag vaak ook de schuinte ingesteld kan

worden is dat erg makkelijk bij het arm maken van de deur.

' Kijk voor meer info en handige gereedschappen op www.z47wood.nl
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Gebruik renovatie blok set

Heeft u oon situatie waar een

bestaand kozijn moet worden

voorzien van een nieuwe deur.

Dan kunt u de bestaande

inkrozingen van het kozijn

gemakkelrjk overnemen mel de

renovatie blok set. Artikel 359

Plaats een renovatie blok, voorzien

van e€n aanslaglip, op de

geleiderail. Draai vervolgens alle

freesmallen 180 graden zodat de

ondenijde van de freesmal naar

boven wijst en plaats deze terug op

de geleiderail. Nu kunt u de

freesmallen over de oude

inkrozingen heen schuiven vast

zetlen en opnieuw frezen. Het

renovatie blok is nu uw nieuwe

aanslag legen ondenijde van de

bovendorpel. l\4et een renovatie blok

op uw geleiderail, kunt de freesmal

set ool over zetten op uw nieu,/Ye

deur. u heeft de bestaande

inkrozingen hiermee gekopieerd.
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Gebruik btj tochtstrip

Gaat u de freesmal set gebruiken in een siluatie waar een tochtstrip van

toepassing is, controleer dan altrjd eerst of de juiste kozijn profielen zrjn

gebruiK.

ls er al e€n tochtstrip in het kozrjn

aanwezig, plaats de freesmal set

dan strak tegen d€ tochtstrip aan en

hanteer de standaard frees

methode. Ten aanzien van de deur

veranderl er niks, volg hiervoor stap

4 zoals dit in de standaard methode

is omschreven.

ls er nog geen tochtstrip aanwezig

plaats dan de freesmal set ten dikte

van de tochtstrip terug uit de sponning,

de tochtstrip moet denkbeeldig al in het

kozijn zitten. wij raden u ,/vel aan de

freesmal set ten dikte van de tochtstrip

uit te vullen zodat de freesmal set

trjdens het bewerken stabiel blUft. Ten

aanzien van de deur verandert er niks,

volg hiervoor stap 4 zoals dit in de

standaard methode is omschreven.
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