
Advies van Svedex:
Raadpleeg altijd een vakman voor het monteren van een stompe (afgelakte) binnendeur.
Houd rekening met de (draai)naden tussen deur en kozijn, deur en vloer:
• Hangzijde (scharnierzijde)  2,5 mm
• Sluitzijde (slotzijde)        3,5 mm
• Bovenkant deur               3 mm
• Onderkant deur             6 mm 
 (de naad onder de deur is afhankelijk van de situatie)

In deze montageset inbegrepen:
•  3 luxe scharnieren
•  schroeven 
•  blikje verf 
•  Svedex verfschraper 

De hiernaast getoonde onderdelen  
(of vergelijkbaar) heeft u nodig:
•  elektrische schaaf 
•  verfbak + roller 
•  schuurklos 
•  schroefmachine 
•  boortje Ø 3 mm 
•  schroevendraaier 
•  rolmaat/duimstok

Stappenplan
  voor de montage

van stompe deuren

Stap 1: De voorbereidingStap 6: Afhangen van de deur

1.  Schroef de scharnieren zónder  
inkrozen (niet infreezen) vast op de  
deur met de bijgeleverde schroeven. 
(zoals in stap 4.7 uitgemeten)

2.  Hang de deur in de scharnieren. 3.  Veel plezier met uw nieuwe  
binnendeur!
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LET OP: AFWIJKENDE MONTAGE 
LEES DE INSTRUCTIES!

MONTAGECONCEPT 
DEURDEEL NIET INKROZEN! (niet infreezen)
GEBRUIK UITSLUITEND DE BIJGEVOEGDE 
SCHARNIEREN.

Vervolg stap 5: Uitmeten en plaatsen van de scharnieren

5.  Meet de restmaat (zie inzet) per scharnier van het kozijn. 6.  Breng deze maat minus 1 mm over op de deur.

7.  Teken de boorgaten in de scharnieren af op de deur. 8. Boor alle gaten voor met Ø 3 mm.

restmaat



Stap 2: Inmeten van sponningmaat kozijn en deurbreedte

2.  De deurbreedte moet - voor optimaal afhangen van de deur-  
6 mm smaller zijn dan de sponningmaat van het kozijn.

1.  Meet de sponningmaat in de breedte op minimaal 3 gelijk 
verdeelde punten (boven, midden, onderkant).

Stap 3: Het op maat schaven van de deur

2.    Schaaf rustig richting onderkant deur tot gewenste deurbreedte 
is bereikt. Gebruik een elektrische schaaf met scherpe beitels.

1.  Teken deurbreedte af en schaaf indien mogelijk aan de  
scharnierzijde. Maximaal 10 mm per zijde afschaven.

Stap 4: Aflakken van de zijkant van de deur

1. Schuur met een schuurklos de zijkant van de deur licht bij. 2.  Tevens de scherpe rand licht bijschuren onder een hoek van 
45°. Na het schuren de deur goed droog ontstoffen.

3.  Breng met een roller de Svedex lak ruim aan. Na circa zes uur 
opnieuw schuren, ontstoffen en lakken. Het beste resultaat 
wordt behaald met 3 laklagen. 

4.  Na het drogen is de overtollige lak op het deur oppervlak  
eenvoudig te verwijderen met de Svedex verfschraper.

Stap 5: Uitmeten en plaatsen van de scharnieren

1.  Houd de kozijndelen van de nieuwe scharnieren op de gewenste 
posities van het kozijn. Boor de gaten voor met een Ø 3 mm boor.

2.  Schroef na het voorboren de kozijndelen van de nieuwe 
scharnieren vast met de bijgeleverde schroeven.

3.  Meet vanuit bovenkant sponning kozijn tot bovenkant scharnieren. 4. Breng deze maten min 3 mm naad bovenkant over op de deur.


