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Bepaal de benodigde maat voor uw nieuwe kunstof kozijnen.

Vergelijk de opgemeten maten met uw oude kozijn.
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Aanwijzing: Verwijder uw oude kozijn pas zodra dit aangegeven wordt en u zeker bent van de juiste maten.

Nameten kozijn
STAP 2

Voorbeeld voor het bepalen van de
benodigde maat, voor uw nieuwe

kunststof kozijnen:

Raamgat is 1000 mm x 1000mm.

Normale houten kozijnen zitten strak
in het raamgat. Bij kunststof
kozijnen moet een speling van 0,5
cm rondom zijn voor eventuele
werking i.v.m. temperatuur
verschillen.

In dit geval:

De buitenmaat van het nieuwe
kunststof kozijn moet dan 990 mm x
990 mm zijn. (1 cm kleiner!)

Er is dan een halve cm speling
rondom, links rechts onder boven!

De handleiding gaat verder op de volgende pagina.

Producten uitpakken en controleren
Haal de producten uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.

STAP 1

Aanwijzing: Indien er beschadigingen zijn, maak dan vóór het monteren een duidelijke foto van de beschadigingen.

BENODIGDHEDEN

JVS Kunstof Kozijn Zonder Lip
VOORBEREIDING

Let op! Deze handleiding is alléén geschikt voor kozijnen zonder lip. (Profiel 9014)
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JVS Kunstof Kozijn Zonder Lip
MONTAGE

Verwijder de glaslatten & het glas.

Maak in het midden - van het bestaande horizontale frame, twee snedes (ong. 2 cm uit elkaar).

Verwijder het gezaagde blokje.

Breek de rest van het kozijn los met een koevoet.

Verwijder uitstekende spijkers.

Maak de spou vrij van resterende resten zoals verfresten en verwijder afval. Laat eventuele
spouwlatten en kozijn slappen zitten.
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Let op! Laat eventuele spouwlatten en kozijn slappen zitten.

Aanwijzing: Bij het verwijderen van het glas wordt het aangeraden om - bij eventuele barsten in het glas, het gehele raam binnen en buiten af
te tapen.

Oude kozijn verwijderen
STAP 3

Plaats nieuwe spouwlatten of zet de oude spouwlatten goed vast.

Zet rondom - aan de buitenzijde van het kozijn, een compriband.

Schuif het nieuwe kozijn in het raamgat.

Aanwijzing: Het vastzetten van de spouwlatten kunt u doen d.m.v. houten spie's i.c.m. PUR schuim.
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Nieuwe kozijn plaatsen
STAP 4

Zet het kozijn klem en waterpas middels bijv. afstandsblokjes.

Zorg voor een halve centimeter speling tussen de buitenmaat van het kozijn en het raamgat.

Zorg voor een halve centimeter speling tussen de binnenmaat van het kozijn en het stelkozijn.

Plaats een schoef door het metaal in het kozijn, zodat deze vast zit in het stelkozijn.

Werk de binnenkant af, door het gat tussen de binnenmaat van het kozijn en het stelkozijn vol te purren en af te timmeren.
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5.4

SCHROEF

Nieuwe kozijn afstellen & afwerken
STAP 5

U bent nu klaar met het monteren van uw product. Op de volgende pagina vindt u handige aanvullende handleidingen.
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
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AANVULLENDE HANDLEIDINGEN

QR-codes
Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera
van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

Bekijk alle handleidingen Bekijk ons YouTube kanaal Neem contact met ons op

Montage video's
Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd
worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video’s bevatten handgeschreven
ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering

AANVULLENDE HANDLEIDING 1
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Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden of schade door onjuist handelen.

CONTACT

info@jvszonwering.nl

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.

SCHRIFT

JVS Zonwering B.V.
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Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.
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