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Bepaal of u inbraakwerende- of standaard scharnieren nodig heeft.
Bepaal het gewicht van het raam of de deur die u af wilt hangen..
Wanneer uw deur breder is dan 93 cm moet u het deurgewicht hoger inschalen!
Wanneer u gebruik maakt van een deurdranger moet u het deurgewicht hoger inschalen!
Wanneer u gebruik maakt van een deurstopper moet u wellicht het deurgewicht hoger inschalen!
Wanneer u paumelles gaat gebruiken is het van belang de draairichting van de deur te weten.
Bij een bestaand kozijn, raam of deur kunt u veelal de oude posities van de scharnieren gebruiken.
Gaat u echter een nieuw kozijn, raam of deur gebruiken, dan is het belangrijk dat de scharnieren op
de juiste positie worden aangebracht.
Alle scharnieren dienen zuiver in lijn geplaatst te worden.
Frees of hak het scharnier net zo diep in als de bleddikte van het scharnier.
Voor een betere bevestiging is het belangrijk dat u de schroefgaten in het hout voorboort met een
boordiameter van +/- 70% van de schroefdiameter (schroef is 5 mm=>voorboren 3,5 mm).
Zorg dat scharnieren en schroeven van hetzelfde materiaal en/of finish gemaakt zijn.
(gegalvaniseerd met gegalvaniseerd, roestvaststaal met roestvaststaal).
Voordat de scharnieren bevestigd worden, dient de verf waar het scharnier komt droog te zijn.
Plaats bij een naar buitendraaiend raam of deur, de kogellagers altijd met de dichte zijde naar
boven (tegen inwatering).
Bij een naar binnendraaiend raam of deur dient u de kogellager met de dichte zijde naar beneden
(voor smering en tegen vuiluitloop) te monteren.
Bij machinaal schroeven niet doordraaien, de schroef mag niet tollen. Doe bij voorkeur de laatste
slag met de hand.
Bij armgeschaafde deuren of ramen is het toegestaan, dat het scharnierbled boven het
armgeschaafde vlak uitkomt.
Zowel ramen als deuren: hangnaad 2 mm, sluitnaad 3 mm ( afhangschema).
Schilder bij voorkeur niet over de scharnieren heen.
Voor optimaal functioneren van de scharnieren dienen zij eens per jaar te worden ingevet.
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