Handleiding
Belangrijk om te weten
Voorbereiding
DudokDoors is leverancier van taatsdeuren en vaste panelen. De voorbereidende
werkzaamheden u dient zelf te organiseren en uit te voeren.
In de handleiding staat beschreven hoe u de deuren moet plaatsen. Wanneer u, uw
aannemer of vakman nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.
Het mailadres is: info@dudokdoors.nl.

Opmeten sparingmaat
Zorg dat: de hoeken en ondergrond vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd!
Breedte: meet op drie plaatsen.
Ga uit van de minimale (kleinste) maat die je hebt gemeten (zie figuur 1).
Hoogte: meet op twee of drie plaatsen. Ga uit van de minimale (kleinste) maat die je
hebt gemeten (zie figuur 1).
Voor het mooiste resultaat dienen de hoeken en ondergrond vlak, haaks en
waterpas zijn uitgevoerd.
Let op! Wanneer dit niet het geval is kan je ervoor kiezen om (1) de sparing aan te
passen of (2) om het zo te laten. Wanneer je besluit de sparing te laten voor wat het
is, weet dan dat de ruimte/speling rondom de deur ongelijk zal zijn.

Levering of Opslag
Wij leveren tot aan de eerste deur. Wanneer u ervoor kiest om de bestelde
producten zelf te vervoeren, dient u de deur verticaal, dus op de lange kant, te
transporteren. Dit is om het doorbuigen te voorkomen. De deur mag ook nooit
horizontaal worden opgeslagen of belast.
Defecten en/of beschadigingen
Om eventueel aanspraak te kunnen maken op herstel/vervanging van het geleverde
product, dient u binnen 24 uur na de levering van het product, deze te hebben
gecontroleerd op zichtbare defecten en/of beschadigingen.
Kleine afwijkingen in de poedercoating of het laswerk horen bij het “karakter” van
onze handgemaakte DudokDoors (bijv. strepen over de lengte van de stalen kokers
door het trekken van het materiaal ontstaan tijdens het productieproces (dit is
inherent aan het materiaal). De zojuist genoemde punten kunnen daarom geen reden
zijn voor reclamaties. Klachten kunt u indienen via het mailadres:
info@dudokdoors.nl. Wij verzoeken u om goede foto’s mee te sturen ter beoordeling
van de klacht(en).
Montage instructie
In de handleiding vindt u onze montage-instructie.
Voorzieningen met betrekking tot taatsdeuren
Bij toepassing van taatsdeuren dient ter plaatse van het plafond aanwezig te zijn:
beton, hout (min. 18 mm multiplex), zodat u het boven rozet deugdelijk kan worden
gemonteerd.

Handleiding
Plaatsing van de vloerbevestiging en het boven rozet.
1) Het midden van het draaipunt komt op 64mm uit de muur vandaan
(gecorrigeerd voor eventuele afwijkingen in de sparing) nadat het
stelmechanisme gecentreerd is in de vloerplaat. Dit doe je doormiddel van de
inbusboutjes aan de zijkant van de vloerplaat.

2) Neem de boorgaten over van de voetplaat op de vloer en monteer de
vloerplaat.
3) Zet het draaipunt boven uit (loodrecht boven het draaipunt onder). Gebruik
hiervoor een puntlaser.
4) Neem de boorgaten over van het boven rozet op het plafond en monteer de
rozet af.
5) Plaats de deur volgens de instructie (zie technische handleiding).
6) Draai met de meegeleverde steeksleutel de speun uit en in het rozet en borg
deze met de splitpen. (zie technische handleiding).
7) Wanneer de deur nog niet recht staat dan kan je d.m.v. het stelmechanisme
de deur naar tevredenheid afstellen. (zie technische handleiding).
8) Monteer de deurgreep.
9) Plaats de meegeleverde afdekplaatjes op de vloerplaat. (zie technische
handleiding).
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