MONTAGEVOORSCHRIFT
Veiligheidsraamsluiting 800 serie

A. Zorg ervoor dat het gatenpatroon ten behoeve van de
draaikiepbediening van het raam op de juiste punten zijn
geboord (2x Ø 6 mm en 1x Ø10 mm)
Bij spaanplaatschroeven (2x Ø 3 mm en 1x Ø10 mm)

43
21,5

Type: Opbouw

Voor naar buiten-en binnen draaiende ramen.
Omschrijving van het product;

Zorg ervoor dat het sluitmechanisme van het raam volgens
de juiste voorschriften in de open stand is gemonteerd.

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI Veiligheidsraamsluiting.
AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassiﬁceerde producten die in eigen huis worden
vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid
worden gewaarborgd.

B. Schroef de draaikiepsluiting vast met M5 schroeven (of spaanplaat
schroeven indien op hout gemonteerd), schroeven niet meegeleverd.
Plaats het afdekkapje in verticale stand.

De greepjes zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen
hebben ondergaan.
Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede
corrosiewering geeft.

Onderdelen/verpakking;
Raamsluiting
Sleutel
C. Controleer de werking van de sluiting van het
draaikiepmechanisme.

Benodigde gereedschap;
Schroevendraaier / Priem
Boor Ø 6 en Ø 10 mm

Omschrijving

Toepassing;

VHB Draaikiep 812

De volgende producten zijn van toepassing:
Draaikiep 812 en 822 met slot

-

F1

Type vergrendeling

Stiftdikte
vierkant Stiftlengte (mm) S.K.G
sterren
(mm)
7

divers

Raamkruk gecoat Slot.Sleutel Afsluitbaar

7

divers

Slot.Sleutel Afsluitbaar

7

divers

VHB Draaikiep 822

Raamkruk gecoat Slot.Sleutel Afsluitbaar

7

divers

VHB Draaikiep 822 zamac voetje

Compleet gecoat Slot.Sleutel Afsluitbaar

7

divers

VHB Draaikiep 822

Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H
publicatie voor geveltimmerwerk
Toepassing bij bestaande bouw,
zie productlijst P.K.V.W

Kleur

Slot.Sleutel Afsluitbaar

VHB Draaikiep 812

In de kleuren F-1 en alle RAL kleuren
-

Controleer de werking van de sluiting van het raam.

F1

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;
U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met
agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere
wijze dan waarvoor het product is bedoeld.
AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

bouw
beslag

- De producten zijn toe te passen op hout ,en aluminium draaikiepgevelelementen voor zowel bestaande bouw alswel nieuwbouw.
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te raadplegen.
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn alleen van
toepassing als het product correct is afgesloten en de sleutel uit het slot
is gehaald en uit het zicht is geplaatst.

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl
AMI

, Leading in Aluminium

versienummer montagevoorschrift
DRK0000202

