
MONTAGE BERKVENS ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204
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     RZ        BA      RB      RL

  1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven  1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven  1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven   1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven  

  2 Bovendorpel in de stijl haken 2 Kalf in buitenstijl haken  2 Bovendorpel in de buitenstijlen haken   2 Bovendorpel in de stijl haken

  3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel 3 Middenstijl aan kalf schroeven  3 Kalf in buitenstijlen haken   3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel

     plaatsen en omhoog drukken       plaatsen en omhoog drukken

  4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven  4 Kalf aantrekken tot klik hoorbaar is en   4 Middenstijl aan kalf schroeven   4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven

  5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is     waterpas stellen   5 Kalf aantrekken tot klik hoorbaar is en   5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is

     en waterpas stellen  5 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en      waterpas stellen       en waterpas stellen

  6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en      vastzetten   6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en   6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en 

     vastzetten  6 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten      vastzetten      vastzetten

  7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten  7 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen   7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten   7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten

  8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen  8 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel  8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen   8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen

  9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel     aantrekken en vastzetten   9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel   9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel 

     aantrekken en vastzetten  9 Onderdorpel vastschroeven en eventueel                                                                                                  aantrekken en vastzetten      aantrekken en vastzetten

10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel                                                                                                 kalf aantrekken tot klik hoorbaar is 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel                                                                                             10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel 

     kalf aantrekken tot klik hoorbaar is      kalf aantrekken tot klik hoorbaar is      kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):            RZ - BA - RB - RL Kozijnbreedte - 30 mm Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 265 mm. De maximale kozijnbreedte is 3068mm.

Wandopening (sparingshoogte):      RZ  Kozijnhoogte - 15 mm

 BA  Vloer- plafondhoogte Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 100 mm

 RB  Kozijnhoogte - 15 mm Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 116 mm

 RL  Kozijnhoogte - 15 mm

                                        Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde 4 mm terugliggen t.o.v. de buitenstijlen

Montage volgorde
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MONTAGE BERDO ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204



     RZ      RB      RL

  1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven   1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven   1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven  

  2 Bovendorpel in de stijl haken  2 Bovendorpel in de stijl haken   2 Bovendorpel in de stijl haken

  3 Middenstijl schuin in de bovendorpel  3 Middenstijl schuin in de bovendorpel   3 Middenstijl schuin in de bovendorpel

     plaatsen en omhoog drukken    plaatsen en omhoog drukken      plaatsen en omhoog drukken

  4 Bovendorpel met glaslijst in de middenstijl haken  4 Kalf in beide stijlen haken   4 Bovendorpel met glaslijst in de middenstijl haken

  5 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel  5 Bovendorpel met glaslijst in de middenstijl haken   5 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel

     plaatsen en omhoog drukken  6 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel      plaatsen en omhoog drukken

  6 Bovendorpels aantrekken tot klik hoorbaar is     plaatsen en omhoog drukken   6 Bovendorpels aantrekken tot klik hoorbaar is

     en waterpas stellen  7 Het 2e kalf in beide stijlen haken      en waterpas stellen

  6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en  8 Beide kalven aantrekken tot klik hoorbaar is en   6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en 

     vastzetten    waterpas stellen       vastzetten

  7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten  9 Bovendorpels aantrekken tot klik hoorbaar is   7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten

  8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen    en waterpas stellen   8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen

  9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel 10 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en   9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel 

     aantrekken en vastzetten      vastzetten      aantrekken en vastzetten

10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel                                                                                             11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten 10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel

     kalf aantrekken tot klik hoorbaar is 12 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen      kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

13 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel 

     aantrekken en vastzetten

14 Onderdorpel vastschroeven en eventueel                                                                                             
     kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde gelijk liggen met de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):            RZ -  RB - RL Kozijnbreedte - 30 mm Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 280 mm.

Wandopening (sparingshoogte):      RZ  Kozijnhoogte - 15 mm

 RB  Kozijnhoogte - 15 mm Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 116 mm

 RL  Kozijnhoogte - 15 mm

                                                      Bovendorpel wordt onderbroken door tussenstijlen

MONTAGE AVENTO ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204

Montage volgorde
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     RZ        RL

  1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven    1 Buitenstijl (deurzijde) over de wand schuiven  

  2 Bovendorpel in de stijl haken   2 Bovendorpel in de stijl haken

  3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel   3 Buitenstijl (glaszijde) schuin in de bovendorpel

     plaatsen en omhoog drukken      plaatsen en omhoog drukken

  4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven   4 Middenstijl aan bovendorpel schroeven

  5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is   5 Bovendorpel aantrekken tot klik hoorbaar is

     en waterpas stellen      en waterpas stellen

  6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en   6 Buitenstijl (deurzijde) waterpas stellen en 

     vastzetten      vastzetten

  7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten   7 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten

  8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen   8 Onderdorpel en eventueel kalf plaatsen

  9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel   9 Buitenstijl (glaszijde) tegen onderdorpel 

     aantrekken en vastzetten      aantrekken en vastzetten

10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel                                                                                             10 Onderdorpel vastschroeven en eventueel 

     kalf aantrekken tot klik hoorbaar is      kalf aantrekken tot klik hoorbaar is

11 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven 11 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde 4 mm terugliggen t.o.v. de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):            RZ -  RL Kozijnbreedte - 30 mm Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 265 mm. De maximale kozijnbreedte is 3068 mm.

Wandopening (sparingshoogte):               RZ  Kozijnhoogte - 15 mm

 RL  Kozijnhoogte - 15 mm

                                        Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan

MONTAGE VERDI ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204
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Montage volgorde



     RZ        RB      RL

    Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd     Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd     Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd

 1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen  1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen  1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen

 2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen  2 Bevestig de bovendorpel en de tussendorpel tussen  2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen 

    met de deuvels en schroeven     de buitenstijlen met de deuvels en schroeven     met de deuvels en schroeven

 3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel  3 Monteer de middenstijl aan de tussendorpel  3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel 

 4 Monteer de onderdorpel met behulp van de  4 Monteer de onderdorpel met behulp van de  4 Monteer de onderdorpel met behulp van de 

    zwaluwverbindingen aan de middenstijl     zwaluwverbindingen aan de middenstijl     zwaluwverbindingen aan de middenstijl

 5 Monteer het tussenkalf (optioneel)  5 Monteer het tussenkalf (optioneel)  5 Monteer het tussenkalf (optioneel)

 6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl  6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl  6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl

 7  Plaats het voorgemonteerde kozijn in de sparing  7  Plaats het voorgemonteerde kozijn in de sparing  7  Plaats het voorgemonteerde kozijn in de sparing

 8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van  8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van  8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van 

   de stalen klemlijsten    de stalen klemlijsten    de stalen klemlijsten

 9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of  9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of  9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of 

    of de stijlen uitgevuld moeten worden     of de stijlen uitgevuld moeten worden     of de stijlen uitgevuld moeten worden

10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle 

     schroeven van de klemlijsten vast      schroeven van de klemlijsten vast      schroeven van de klemlijsten vast

11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten

12 Monteer de beide verticale afwerklijsten 12 Monteer de beide verticale afwerklijsten 12 Monteer de beide verticale afwerklijsten

13 Monteer de horzontale afwerklijst 13 Monteer de horzontale afwerklijst 13 Monteer de horzontale afwerklijst

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):            RZ -  RB - RL Kozijnbreedte - 30 mm Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 406 mm. De maximale kozijnbreedte is 3000 mm.

Wandopening (sparingshoogte):      RZ  Kozijnhoogte - 15 mm

 RB  Kozijnhoogte - 15 mm Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 116 mm

 RL  Kozijnhoogte - 15 mm

                                        Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan
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MONTAGE BERLEGNO ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204

Montage volgorde

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde gelijk liggen met de buitenstijlen



     RZ      RL

    Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd     Het kozijn wordt buiten de sparing gemonteerd

 1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen  1 Verwijder de stalen klemijsten van de buitenstijlen

 2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen  2 Bevestig de bovendorpel tussen de buitenstijlen 

    met de deuvels en schroeven     met de deuvels en schroeven

 3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel  3 Monteer de middenstijl aan de bovendorpel 

 4 Monteer de onderdorpel met behulp van de  4 Monteer de onderdorpel met behulp van de 

    zwaluwverbindingen aan de middenstijl     zwaluwverbindingen aan de middenstijl

 5 Monteer het tussenkalf (optioneel)  5 Monteer het tussenkalf (optioneel)

 6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl  6 Monteer de onderdorpel aan de buitenstijl

 7  Plaats het voorgemonteerde kozijn in de sparing  7  Plaats het voorgemonteerde kozijn in de sparing

 8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van  8 Bevestig het kozijn in de sparing met behulp van 

   de stalen klemlijsten    de stalen klemlijsten

 9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of  9 Controleer met de waterpas op de bovendorpel of 

    of de stijlen uitgevuld moeten worden     of de stijlen uitgevuld moeten worden

10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle 10 Controleer of de stijlen waterpas staan en zet alle 

     schroeven van de klemlijsten vast      schroeven van de klemlijsten vast

11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten 11 Middenstijl waterpas stellen en vastzetten

12 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven 12 Indien van toepassing Flexunit vrijgeven

13 Monteer de beide verticale afwerklijsten 13 Monteer de beide verticale afwerklijsten

14 Monteer de horzontale afwerklijst 14 Monteer de horzontale afwerklijst

Let op: Middenstijl moet aan de openingszijde gelijk liggen met de buitenstijlen

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte):            RZ -  RL Kozijnbreedte - 30 mm Minimale kozijnbreedte is deurbreedte + 406 mm. De maximale kozijnbreedte is 2100 mm.

Wandopening (sparingshoogte):               RZ  Kozijnhoogte - 15 mm

 RL  Kozijnhoogte - 15 mm

                                        Bovendorpel loopt door, tussenstijlen komen hier tegenaan
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Montage volgorde

MONTAGE VERDI WOOD ZIJLICHTKOZIJN MODEL 204


