
  
 
Montage-instructies voor systeem... 

Flairline Vliegenhor draaideur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werk bij de montage met een tweetal. 

- Om het kozijn te bevestigen, houdt u de hordeur op de 

daarvoor bestemde plaats op het deurkozijn. 

- Gebruik nu een pen om de boorpunten voor de 

scharnieren te markeren. 

- Zorg voor voldoende vrije ruimte tot de vloer zodat de 

deur niet sleept over de vloer wanneer u deze bedient! 

- Verwijder de deur weer van het deurkozijn en boor de 

gaten voor - afhankelijk van de ondergrond. 

- Houd de deur weer in de juiste positie en schroef deze 

door de scharnieren aan het deurkozijn vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neem het bijgeleverde magneetband en plaats deze 

volgens de polarisatie (+ -) op de hor die al aan het 

deurkozijn is bevestigd. 

- Trek nu voorzichtig de beschermfolie van de 

dubbelzijdige kleefband van de magneetband. 

- Sluit vervolgens langzaam de insectenwerende deur. 

Hiermee plakt u de magneetband op de juiste plek op 

het deurkozijn. Klaar!

Typ H-F-KS, H-F-HT 



 
Montagehandleiding deurdrangers voor Flairline draaideuren 

1) Houd de deurdranger boven of onder (u kunt kiezen) het middelste scharnier van de 

deur met frame. De deurdranger heeft 7 cm ruimte nodig. 

Voor DIN links: verwijder de pin in de deurdranger met een tang en steek hem 

andersom in, anders blijft hij ondersteboven in de deurdranger steken. Instructies staan 

op de achterkant van deze beschrijving. 

2) Controleer nu waar het uitstekende uiteinde van de metalen veer zich op het frame 

van de draaideur bevindt. Precies op dat punt boort u vervolgens met een metaalboor 

een gat van ca. 0,3 mm aan de zijkant van het kozijn. 

Steek vervolgens het uiteinde van de metalen veer (de zogenaamde veerklem) in het 

geboorde gat in de zijkant van het draaideurkozijn. 

Duw de veer van de deurdranger volledig in het geboorde gat en markeer de positie 

van de deurdranger en de boorgaten op uw deurkozijn met een potlood. 

3) Verwijder vervolgens de kozijndeur en schroef eerst alleen de deurdrangers op het 

deurkozijn met de drie meegeleverde schroeven 3x20 (voorboren indien nodig). U kunt 

dan de deur met kozijn weer ophangen en het uiteinde van de veer in de deurdranger in 

het gat steken. Klaar! 

Let op: Open de deur niet meer dan 120 °, omdat een grotere openingsradius anders 

de veer van de deurdranger permanent kan beschadigen! 

LET OP! 

Afhankelijk van de scharnierzijde kan het nodig zijn om de pin in de deurdranger andersom te draaien, zodat de kraal van de pin bovenop zit. 
Anders kan het gebeuren dat het na verloop van tijd loskomt van de deurdranger. Controleer dit voordat u de deurdranger installeert!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) De pin in de 

deurdranger moet met de 

kraal naar boven gericht 

zijn. Indien nodig moet de 

deurdranger worden 

gedraaid en de pin 

omgekeerd worden 

ingestoken. 

2) Gebruik een tang om 

de pin voorzichtig naar 

beneden en uit de 

deurdranger te trekken. 

Houd de veer van de 

deur daarbij vast. 

3) Steek de pin van 

bovenaf terug in de 

deurdranger. 

4) De deurdranger is dan 

klaar voor montage. 
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