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BELANGRIJKE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
 
Algemeen 
 
Hieronder vindt u praktische tips die u moet volgen bij het gebruik van uw kozijnen voor uw caravan / 
chalet. Navolging van deze richtlijnen komt de levensduur van onze producten ten goede. 
 
Plaatsing en stellen van kozijnen  

In onze catalogus wordt altijd uitgegaan van de 
zogenaamde inbouwmaat. Deze maat staat bij al onze 
modellen vermeld. De door u te maken uitsparing zal 
meestal 3 tot 5 mm groter gehouden moeten worden 
ten opzichte van de eerder genoemde inbouwmaat.  
 
Let beslist op het haakswerken van de uitsparing bij het 
maken van de wanden. Wanneer u dan het kozijn 
plaatst, heeft u namelijk wat speelruimte. Exact werken 
vereenvoudigt bovendien het plaatsen van de beglazing 
en het goed functioneren van de draaiende delen. 
 
Bij het plaatsen van een hefschuifpui dient u extra op 
de haaksheid in de wand te letten. Ook moet de onder-
dorpel op meerdere plaatsen ondersteund worden om 
uitzakken te voorkomen. 
 
Bevestiging van vastglaskozijnen kan het best vanuit de 
glassponning geschieden. De glaslat dekt de hout-
schroeven af.  
 
 

De aansluiting wand met bovenzijde kozijn dient te 
worden uitgevoerd volgens bovenstaand detail. 
 
Bij kozijnen met draaiende delen verdient het de aanbeveling om vanuit de wand in het kozijn te 
schroeven. Hierdoor wordt de bevestiging aan het zicht onttrokken. Gaat dat niet, dan is het mogelijk 
de schroef via de dagkant te plaatsen. Bij plaatsing moet men het kozijn aan de buitenkant rondom 
afdichten, met bijvoorbeeld kit of compriband. 
 
Plaatsen van glas 
 
De manier van plaatsing van dubbele isolerende glas bepaalt mede de levensduur van uw kozijnen. 
Om onder andere stilstaand vocht in de sponning te vermijden, is het zeer belangrijk om volgens de 
instructies van de glasleverancier te werken (volgens NPR 3577, ‘Beglazen van Gebouwen’). 
Zorg ter bepaling van de afmeting van het glasoppervlak voor voldoende ruimte rondom het glas ten 
opzichte van de sponning. Voor een juiste plaatsing van het glas dient u altijd gebruik te maken van 
beglazingsblokjes en neopreenband. Raadpleeg voor het juiste gebruik uw glasleverancier of vraag 
ons om aanvullende informatie. Garanties op beglazing en kozijnen vervallen anders. 
 
Voor ramen en deuren is ruimte voor een glasopbouw van 5-6-4. Voor vastglaskozijnen is een 
glasopbouw van 5-12-4 mogelijk. (Eerste cijfer is dikte buitenste ruit -  tweede cijfer is spouwbreedte - 
derde cijfer is dikte binnenste ruit) De ruit van 5 mm dient aan de buitenzijde gehouden te worden. 
Na het aanbrengen van de neopreenband en glaslatten moeten beide zijden van het glas langs de 
band afgekit worden met een elastische, overschilderbare acrylaatbestendige kit. Na het bevestigen 
van de glaslatten met nagels, dient u er op te letten dat de ontstane gaatjes worden afgekit 
evenals de hoekverstekken van de glaslatten. Dit is zeer belangrijk om zo binnendringen van 
water (verfonthechting!) te voorkomen. Tevens dienen alle glaslatten direct te worden nagelakt. 


