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Freesmal scharnier 89-90 Basic 

 1x eindsjabloon links met Kozijn/deuraanslag  (1) 

 1x eindsjabloon rechts met kozijn/deuraanslag 

 3x middensjabloon  

 5 x boutje als compensatie indien tochtstrip later gemonteerd 

 gaat worden 

Montageschroeven tbv montage sjablonen op lat 4x30 mm evenals 

benodigde lat min. 15 x 40 mm niet bijgeleverd. 

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 89x89 of 90x90 in kozijn en deur 

met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te 

gebruiken voor linkse en rechtse deuren.  De deuraanslag wordt 

gerealiseerd door de zijkant van de verbindingslat waar de sjablonen op 

gemonteerd worden. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de 

bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en kozijn 

is vast 1mm.  

Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en deuren  

t/m 2600 mm hoogte, en ook voor brandwerende sponningen. 

Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet. Gebruik frees 

diameter 20mm (radius aan scharnier is 10 mm)en sjabloonring 30 mm of 

voor scharniermaat 90 x 90 moet ringmaat 29 gebruikt worden.  

Monteer de sjablonen op de juiste afstanden op een lat. (schroeven 

handvast aandraaien). Indien U gelijke afstanden wenst tussen 1e en 2e 

sjabloon, maak dan gebruik van een pas gemaakt afstandslatje.    

Plaats de mal met de kozijnaanslag tegen de bovenste deurpost. 

Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen. 

(eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd 

moet worden. OF: 

Leg de mal op de deur tegen de dragerlat van de mal en de uitgezette deur-

aanslag aan de bovenzijde van de mal. (altijd wel opletten dat de mal in de 

juiste richting op de deur ligt). 

Zet dmv schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de deur. 

(schroeven handvast aandraaien.) 
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