
  

 

HANDLEIDING STALEN DEUREN 

 

Stalen deuren bieden meer solide bescherming en privacy aan huizen en bedrijven. Vandaar dat veel 
huiseigenaren de traditionele houten toegangsdeuren vervangen met duurzame stalen deuren. Deze zijn veel 
beter bestand tegen schade en zullen niet krom trekken als hout. Ze zijn vaak goedkoper dan een massief houten 
deur, en zijn vrij gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Bij het kiezen van een stalen deur voor het huis, 
kies een die al op het frame is gemonteerd. Dit reduceert de kans op installatiefouten.  

 Tref voorzieningen indien de deur aan de regenzijde  wordt geplaatst . 

 Wij adviseren stalen deuren niet als binnendeur te gebruiken (brand uitbraak) en niet in te storten. 

HOE TE INSTALLEREN: 

• Controleer uw deuropening Deze opening moet haaks zijn en ongeveer 1 "groter en 1" breder zijn dan 
uw deurkozijn. Deze extra ruimte biedt je de mogelijkheid om de deur binnen de bestaande muren te 
passen. Het kan nodig zijn om extra hout of metaal framing te gebruiken om de juiste afmeting te 
hebben. 

 
• Gebruik uw schietlood en waterpas om te controleren of het frame haaks en recht staat. Zo niet, voeg 

vulplaatjes onder de deurdorpel als er behoefte bestaat te nivelleren. Voor staanders die niet waterpas 
zijn, kunt u ook shims tussen de staanders en de muur framing voegen. 

 
• Gebruik helpers om u te helpen de metalen deur en kozijn in uw voorbereide opening te plaatsen. Let 

op uw handen en vingers; deze deuren zijn zwaar. Kantel de deur geheel naar voren iets naar u toe, uit 
de opening. Zet de onderkant van de deur in de bodem van de opening. Trek hem langzaam en 
voorzichtig op zijn plaats zodat het recht in de opening staat. 

 
• Controleer nogmaals als de deur haaks en waterpas staat. Open de deur en plaats een schroef of 

keilbout in de voorgeboorde gaten in het kozijn en dat op dezelfde hoogte aan de andere zijde van het 
kozijn. Controleer of de deur soepel open en dicht gaat. Indien de deur niet haaks staat, zult u 
problemen krijgen met de pensloten en scharnieren 

 
• Schroef de overige schroeven of keilbouten in het kozijn en controleer voor de laatste keer of de deur 

soepel open en dicht gaat.  
 

• Verwijder de plastic film laag en GENIET VAN UW DEUR. 
 
Mocht u alsnog ondersteuning nodig hebben,staan wij klaar u van dienst te zijn. Er zullen kosten hieraan 
verbonden zijn, anders dan voor fabrieksfouten waar er geen kosten in rekening worden gebracht.  
We zijn te bereiken op de telefoonnummers 531435 en 531436. 

 
 Wat te controleren bij aankoop van een stalendeur 

1. De deur inspecteren op gebreken. Na afgifte geen claims meer mogelijk. 

2. Tel het aantal sloten en zie erop toe dat u de sleutels ontvangt. 

3. Neem ook de keilbouten in ontvangst (geen schroeven). 

4. De deuren gaan 90° naar buiten open en niet verder. 

5. Garantie periode: 1 maand na aankoopdatum. 

 
Conform Algemene Voorwaarden gedeponeerd ter griffe der kantongerechten onder  

A.R. No. 10-4286 


