gevelelementen
opdebouw;
hoetestellen
eninte metselen
De timmerfabríkant heeft zijn best gedaan om de kozijnen za goed mogelijk te maken, wij vragen u bii het verwerken daarvan dat ook te daen. Hierbij geven wij u enkele tips voor opslag en
verplaatsen op het werk, het ste//en en inmetselen. Niet orndat wii dat zo goed kunnen, maar
omdat we weten wat het besfe is voar onze producten.

Lossen
enop$lag
ophetwerk
Elketimmerfabrikant
heeft hiervoorz'n eigenregels.In het
kort komen deze neer op: verplaatsenverticaal(rechtop),het
ondersteunenvan de onderzijdeen bij hijsende stroppen onder het kozijndoor trekken en niet aan een stijl oÍ bovendorpel
bevestigen.

Opslag in zon, weer en wind komt de kwaliteitniet ten goede.
Het beste is de kozijnendirect van de auto naar de plaats in
de gevelte brengen.Als de kozijnenop het werk blijvenstaan
stelt dat eisen aan de opslagplaats.De kozijnenmoeten vrij
van de ondergrond(10-30cm) staan, afgedekt met zeilenen
met ventilatieopeningen
tussen de pakketten.
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De kozijnencontrolerenop haaksheid(rechthoekigheid)en deurstijlenvoorzienvan een hulplatom
'doormetselen'
te voorkomen.De naad tussenhet
binnenspouwblad
en kozijnafdichten.Voorafmet
compressieband
of achterafmet PUR-schuim.

10-15cm

De kozijnenaan het binnenspouwblad
verankeren.
Bij metselwerkis een hoekbeugelgebruikelijk.
Het
aantalankersen de juisteplaatszijn afhankelijkvan
de afmetingen.Bij èchuifpuiende onderdorpelsgoed
ondersteunen.Dit kan met hoekbeugelsen door te
"onderkauwen".
Vooralbij dubbeledeurkozijnenen
schuifpuienmet (kunststeenof kunststof)onderdorpels is dit belangrijk.
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Om vocht te weren, worden langs stijlenen boven- en
onderdorpelwaterkerendelagenaangebracht.Op
de bovendorpeldient deze laag 15 cm hoog opgezelte zijn tegen het binnenblad.Deze uit één lengte
bestaandefolie moet linksen rechtsminstens10 cm
buiten het kozijnsteken.Langs stijlen 8 cm brede en
bij onderdorpels10 cm bredestrokenaanbrengen.
Alle lagendakpansgewijsop elkaarlatenaansluiten.
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Hout kan krimpen en uitzetten.De ankers of beugels
moeten daarvoorwel de ruimte hebben. De naad aan
de binnenzijdeluchtdichtafwerken,de nadenaan de
buitenzijdeafkitten.

Metselen
De kozijnenarriverenin een goede conditie en keurig in
de verf op het werk. Dat moet tijdens de bouw ook zo
blijven.Beschadigingen,spijkergatenen valspeciezijn
funest voor later.Hoekbeschermersin de deurdpeningen zijn effectief,het afdekkenvan dorpels bij deuropeningenis eveneenseen noodzaak.Valspeciekomt
met regelmaatop dorpels van ramen en kozijnenvoor,
daarom deze afdekkentot dat het glas wordt geplaatst.
Dit geldt met name voor Concept l.
(BijConceptll zijn dezevoorzieningen
in de timmerfabriek aangebracht).

Bij het metselenwordt steeds een steen tegen de
kozijnstijlgedrukt. Daardoorzal dezedoorbuigen.
Naast een slordig gezicht passen de ramen of deuren
ook niet meer. Een probaat middel om dit voor te zijn
is de hulpstellat.Het kozijnop de juiste hoogte stellen
is belangrijk.De dorpels van de (voor)deurenmogen
niet meer dan 2 cm boven de bestratingen de vloerbedekkinguitkomen.Stellenmet een 'meterpeil'als
merktekenwerkt goed.

Deurenwordendoorgaansin de Íabriekafgehangen.De
combinatiedeur en kozijngaat naarhet werk.Voorhet
stellenwordt de deur,vanwegehet gewicht,er uit gehaald.
Veelalkloppende sluitnadenbij het terugplaatsenniet
meer.Voorde zekerheidis het handigals volgordeaan te
houden:deur er uit halen,kozijnstellen,ankers los-vast
aanbrengenen de deurterughangen.De sluitnadenmet
stelblokjesfixerenen als laatstede ankersvastzetten.

Het aanbrengenvan raamdorpelstenen
is een routineklus maar wel erg belangrijk.Het gaat daarbijom de
juisteschuintemaarvooralom het 0,5 cm vrijhouden
van de houtenonderdorpel.Hiervooris een handig
hulpmiddelontwikkeld.Dit wordt standaarddoor qe
timmerfabrikant
onderde dorpelaangebracht.Het is
de eerste keer even wennen maar daarna erg handig
en direct goed.

Behalvekunststofof kunststeenwordt ook hout als
onderdorpeltoegepast.De onderkantvan hardhoutendorpelsbehoren minstens5 cm boven een betegeld pad of terras te komen. (Bij naaldhoutendorpels
is deze maat ten minste 30 cm!). Bíj een gazon of tuin
adviserenwij tussen de onderkantvan de hardhouten
onderdorpelen het maaiveldeen afstand van 15 á 2O
cm. aan te houden.Wordt deze maat niet gehaald dan
blijvende onderdorpelste lang vochtigmet als gevolg
schade aan beglazingen houtwerk.

Kozijnenmet enkeleof dubbele schuiídeurenvragen veel
aandacht. Het zuiververticaalen horizontaalstellenen inmetselenbepaalt,voor nu en later,of de deur moeiteloos
schuift. Een eerste vereistehiervooris het juist plaatsen
en vastzettenvan de hoekbeugelsen ankers.Vervolgens
is een goedeondersteuningonderde onderdorpelster
plaatsevan stijlen en tussenstijleneen noodzaak.

K0M0-merkteken
Al onze gevelelementenzijn KOMO-gecertificeerden voorzienvan een merkteken
(rond of ovaal).Op het merktekenstaat de inbraakwerendheidsklasse:
klasse0 voor
onbereikbareelementen(zonderextra eisen)en klasse2 voor bereikbare.Klasse2
voldoet aan de eisen van Bouwbesluit.ls op de elementende 1O-jarigeverzekerde
garantievan StichtingGarantieTimmerwerk(SGT)van toepassing,dan is dat ook
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op het merktekenaangegeven.

