
 

MONTAGE INSTRUCTIE MASSIEF RVS BOUWBESLAG VOOR BINNENDEUREN 

WAARSCHUWING VEILIGHEID: DRAAG BIJ DE WERKZAAMHEDEN ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL 

LET OP: EERST LEZEN EN DAN PAS AAN DE SLAG. Op de achterzijde van deze pagina staan de boorplannen. 

 

Een garnituur kent in principe 2 afmetingen vanaf het krukgat naar de PC boring, SL boring of vrij/bezet stift. Dit wordt bepaald door het 
type slot. In deze beschrijving wordt er van uitgegaan dat het slot en deze boring al in de deur zijn aangebracht. 

Op een steek van 165 mm bevinden zich de montage gaten van het garnituur. Het krukgat is het centrale punt van waaruit gemeten wordt. 
U tekent 45 mm boven het krukgat en 120 mm onder het krukgat de boorgaten af. U boort 12 mm door de deur voor het krukgat. Echter 
vaak is het krukgat al aanwezig. U boort 8 mm door de deur vanuit 2 kanten voor de bevestigingsgaten. Nooit in 1 keer doorboren. Indien 
U niet haaks op de deur boort wijken de gaten teveel af en gaat het beslag klemmen. WAARSCHUWING FUNCTIONEREN: 
VOORDAT U BOORT EERST HET SLOT VERWIJDEREN ZODAT ER GEEN HOUTSPLINTERS IN HET SLOT KUNNEN VALLEN DIE DE GOEDE WERKING 
ZULLEN BELEMMEREN. U plaatst het veerblokje in het rechthoekige gat van de plaat en let op de draairichting. Het 
veerblokje werkt maar naar 1 kant. Zit het veerblokje verkeerd dan draait U het eenvoudig om. De pijlen op het 
veerblokje geven de werkingsrichting aan. U monteert losjes aan 1 zijde van de krukstift een kruk.  Let op dat het uit 
het midden geplaatste gat in de krukstift met de dunne  wand naar de schroeven in de kruk wijst. Straks draait u daar 
namelijk het puntje van de krukschroef doorheen. Doet U dat andersom dan is het schroefje niet in staat een gaatje 
te ponsen in de krukstift. U plaatst de korte schroeven M5 door de plaat en in de draadbus M5 en zet deze plaat samen 
met de gemonteerde kruk op de deur. Daarna plaatst U vanuit de andere kant de beide langere schroeven door de 
tweede plaat en draait deze ook in de draadbussen. U draait de lange schroeven nog niet vast. Eerst plaatst U namelijk 
de tweede kruk en de eventuele cilinder. De krukstift moet aan beide zijden gelijk uitsteken. U controleert het geheel 
op goede werking. 

U draait nu de lange schroeven M5 en de cilinder stevig vast en controleert het geheel nogmaals op goede werking. De krukken moeten 
soepel kunnen bewegen. Indien dit het geval is dan kunt U de krukschroeven stevig aandraaien. U kunt voelen dat het puntje van de schroef 
door de krukstift ponst. Dit systeem voorkomt het loslopen van de krukstiften. 

KNOPGARNITUUR 

Heeft U een plaat met een vaste knop dan wordt er een halve krukstift bij geleverd. In principe werkt e.e.a. idem. Na het plaatsen van de 
krukstift in het slot draait u de centrale schroef goed vast. Het geribbelde deel van de krukstift wordt in het krukgat van het slot geplaatst. 
Het doorponsen van de krukstift is hier niet mogelijk. De knop kan ook draaibaar worden uitgevoerd. Bij bestelling opgeven. 

TOILETGARNITUUR 

Natuurlijk is er ook een uitvoering met een vrij/bezet garnituur leverbaar. Monteer het vrij/bezet gedeelte volgens onderstaande foto. Boor 
het gat in de deur waar de krukstift doorheen gaat 12 mm.  

Let op dat de dunne kant van het uit het midden geplaatste gat van de krukstift ook hier naar het bevestigingsschroefje van de draaiknop 
wijst. 

 

Wij maken op bestelling ook langer, korter, smaller, breder, dikker en dunner bouwbeslag. Geheel blinde platen of de bevestigingsgaten 
en/of het kruk- of cilindergat op een andere positie is ook mogelijk.  
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    PC garnituur: Maat A= 55 of 72 mm                  Toilet garnituur: Maat A= 63 of 72 mm 

    Voor alle platen geldt: hartafstand krukgat tot bovenste bevestigingsgat is 45 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SL garnituur: Maat A = 56 of 72 mm                                                     KNOP of KRUK garnituur BLIND 
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