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Freesmal t.b.v. sluitkommen KFV meerpuntsluiting 

 1x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen 

 2 x Freessjabloon kort en 

 1 x Freessjabloon lang samengesteld 

 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon 

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen KFV in kozijn met of zonder 

tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf  2 m. tot 2,5 m. 

hoogte. Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de 

lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees 

met een verschil van 5 mm. in diameter. (bijv. 17 en 12mm) 

Tevens kan de sluitplaat in een opspanning uitgefreesd worden. 

Spangreep kan door tillen en draaien verstreld worden. 

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken. 

-altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op 

middensjabloon van de mal hierop positioneren. Mal bevestigen d.m.v. 

kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten 

in de sjabloonblokken. 

Frees nu de juiste dieptes. Middensjabloon kan verkleind worden door kruk 

1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon 

te schuiven. Kruk nu weer fixeren. 

Eenmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte afgesteld worden 

op het dragerprofiel. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een bolkop 

inbussleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te 

lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren.  

Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te 

monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie. 

Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te 

kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats 

eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksgereed 

Freesmal compleet bestelnr .  546 0000 

Sjabl midden samengesteld  546 0001 

Sjabloon kort   546 0002 

Aanslagen (set)   510 0020 

Freesmal bestaat uit: 

Specifieke kenmerken: 

Handleiding: 

Bestelinformatie: 


