INMEET & MONTAGE
INSTRUCTIE
Maatwerk Deurgrepen
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1. Hulpmiddelen Inmeten
 Rolmaat
 Schilders tape
 Een potlood

2. Stappenplan Inmeten
1) Begin met het bepalen van de hoogte waarop de deurgreep moet komen te hangen;
(Richtlijn: Hart van de deurgreep zit op circa 100 gemeten vanaf de vloer loodrecht omhoog)

2) Plak een stuk tape op uw gewenste greephoogte1.
3) U heeft nu het midden van uw maatwerk greep gemarkeerd. Bepaal nu hoe lang u de greep
wenst en plak stukjes tape op de gekozen afstanden.
Let op: de bevestigingspunten van de greep zitten altijd op 10cm uit de kant geplaatst;
4) Meet nu met de rolmaat de afstand tussen de buitenste twee gemarkeerde punten;
5) Geef de lengte door bij uw bestelling.

3. Technische gegevens deurgreep Cobra







Diameter: 42,4mm of 33,7mm2
Kantmaat drager 10cm
Uitvoering in RVS of Decor
Binnen of buiten kwaliteit
Minimale lengte 30cm
Maximale lengte 200cm

1

De greephoogte is als volgt te bepalen: sta voor de deur en houd uw ellenboog langs uw lichaam, de hoogte
van uw hand is uw greephoogte
2
Deze diameter is enkel mogelijk in RVS

©RVStrapleuning.nl

4. Hulpmiddelen Monteren
 Waterpas

 Inbus sleutel 2.5

 Bijgeleverd bevestigingsmateriaal

 Torx schroevendraaier 25

 Boormachine

 Stofzuiger

5. Stappenplan Monteren
1) Wij adviseren de montage van uw deurgreep altijd samen met iemand te doen;
2) Ontdoe de deurgreep van het beschermende verpakkingsmateriaal en
controleer de bestelling;
3) Monteer eerst de dragers op de handgreep.
3.1) Schroef het kleine inbusje los om de assen uit elkaar te halen voor
montage. Het binnen-asje (zandlopervorm) gaat straks over het
stockeind in de deur, het moertje houd deze op zijn plek. Monteer de
buiten-as tegen de deurgreep middels de inbusbout. Schuif nu het
buiten-asje over het binnen-asje. Door het kleine inbusje weer vast te
schroeven, bevestig je de assen aan elkaar;
4) Houd nu de deurgreep op de juiste hoogte en positie tegen de deur,
controleer met de waterpas of de deurgreep recht hangt en teken met
een potlood de positie van de montagepunten af.
5) Leg de deurgreep veilig weg ter voorkoming van beschadigingen;
6) Boor op de afgetekende punten de nodige gaten in de deur. Afhankelijk van de deur, waarop de
greep geplaatst wordt, wordt de diameter van de te boren gaten in de deur bepaald.
Let op: Bijgeleverd materiaal is geschikt voor hout of glas, afhankelijk van uw keuze;
7) Monteer de greep tegen de deur;
Aandachtspunten: Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de inbussleutel. Draai de
stokeinden in de deur met behulp van de torx schroevendraaier. Pak nu de greep en
demonteer het binnen-asje weer. Schuif deze over het stockeind in de deur en draai het
moertje vast op het stockeind tegen het asje. Bevestig de assen weer aan elkaar;
8) De deurgreep is nu klaar voor gebruik. Poets deze indien nodig na met een vochtige doek en/of
met de RVStrapleuning.nl RVS Cleaner. Let op, spuit nooit rechtstreeks schoonmaakmiddelen
op het RVS oppervlak.
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Bijsterhuizen 3011f
6604 LP Wijchen
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Tel: +31 24 8200976
info@rvstrapleuning.nl

