Montage instructie
rvs barrièresysteem skg**
Dit barrièrestangsysteem van RVS304 is geschikt voor montage op de dag (ODD). Dit
houdt in dat het systeem gemonteerd dient
te worden op het kozijn, op de muur of aan
het plafond. Het systeem is geschikt voor
plaatsing binnenshuis en bestaat uit:
• Barrièrestanghouder met blind gat
voor eindmontage, artikelnummer
1999.0076.04.1
• Barrièrestanghouder met doorgaand
gat voor tussenmontage, artikelnummer
1999.0077.04.1
• Kruisstuk met doorlopend gat en haaks
daarop twee blinde gaten, artikelnummer
1999.0078.04.1
• Op maat leverbare barrièrestang met
een diameter van 16 mm, artikelnummer
119478
Bij elke houder worden de bevestigingsmaterialen meegeleverd. Elke barrièrestanghouder wordt gemonteerd door middel van
twee schroeven van 5 x 50 mm, waarvan
na de montage de Torx aandrijfzijde wordt
afgewerkt met twee loden kogeltjes of (Pozi)
wordt weggeboord. Het gebruik van andere
schroeven is niet toegestaan.
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat de afstand tussen de
barrièrestang en het kozijn én de barrièrestangen onderling niet groter is dan 150
mm. Maak je de afstand groter, dan kunnen
inbrekers om zich alsnog door de ruimte
wurmen. Plaats indien nodig meerdere
barrièrestangen om de maximale afstand
van 150 mm te bereiken. Je kunt een
maximale vrije overspanning van 1000
mm bereiken. Indien je breder wil gaan
kun je gebruik maken van een houder
met doorlopend gat die je, indien daar
een kozijndeel voor aanwezig is, in het
midden plaatst. Als er geen kozijndeel
aanwezig is, kun je het kruisstuk gebruiken
en deze fixeren met verticale stangen en
barrièrestanghouders op het kozijn.

BENODIGD MONTAGEGEREEDSCHAP
• Blokhaak en/of krasmaat
• Potlood
• Rolmaat
• Accu schroevendraaier
• Priem
• Hamer
• Elektrische boormachine
• Boortje met een diameter van 3 mm
VEILIGHEID
Draag bij de werkzaamheden een veiligheidsbril, handschoenen, stofmasker en
bij lang haar een haarnetje. Werk kalm en
beheerst en houd het gereedschap, de
machines en het barrièrestangsysteem weg
bij kleine kinderen. Trek als je klaar bent
met boren altijd de stekker uit de wandcontactdoos, zodat anderen niet spontaan de
machine kunnen bedienen.
MONTAGE-INSTRUCTIE
1. Meet het raam en bepaal waar je de
barrièrestanghouders gaat plaatsen. Het
beste is om ze in het midden van het
kozijndeel te plaatsen.
2. Verdeel de stang(en) over het raam,
waarbij de onderlinge ruimte tussen
stang(en) en het kozijn niet meer dan
150 mm mag zijn.
3. Teken de barrièrestanghouder(s) af op
het kozijn. Let op: de gaten in de barrièrestanghouders zijn schuin (circa 10
graden) geboord, zodat na montage de
schroeven nog beter houden. Neem dus
eenvoudig de gaten over met een dun
potloodpuntje.
4. Boor onder circa 10 graden de schroefgaten voor met het boortje van 3 mm.
Boor circa 50 mm diep, op deze manier
houden de schroeven nog beter en
wordt het indraaien van de schroeven wat gemakkelijker. Ook kun je de
schroeven voor het indraaien (hardhout)
nog voorzien van wat vaseline.
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5. Plaats aan één zijde van het kozijn alle
benodigde barrièrestanghouders.
6. Bepaal de lengte van de barrièrestang(en). Zorg ervoor dat de barrièrestang circa 2 mm heen en weer kan
worden geschoven tussen de barrièrestanghouders. Als iemand de stang zou
willen doorzagen, dan wordt dit op deze
manier tegengewerkt doordat de stang
met de zaag meerolt.
7. Schuif de barrièrestang in de gemonteerde barrièrestanghouder. Positioneer
de barrièrestang, plaats de barrièrestanghouder op de andere kant en
schroef alles losjes vast. Als alles op zijn
plaats zit, zet je de schroeven goed vast.
8. Nadat de onderdelen naar tevredenheid zijn gemonteerd, sla je in de Torx
aansluiting van de schroeven de loden
kogeltjes. Zo kunnen inbrekers er geen
bitjes in plaatsen om de schroeven weg
te halen. Je kunt zelf wel, echter gaat
dit niet gemakkelijk, de Torx aansluiting
weer vrij maken en het geheel demonteren voor bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden of glasvervanging.
Als alternatief kunnen bij inzet van
de Pozi schroeven van 5 x 50 mm de
“Pozi-kruisjes” worden weggeboord,
echter kan het systeem dan alleen nog
maar met veel gevolgschade worden
weggehaald. Gebruik alleen RVS
schroeven van 5 x 50 mm; 5 mm dik en
50 mm lang.
ONDERHOUD en garantie
Het barrièresysteem is onderhoudsvrij,
regelmatig afnemen met een RVS cleaner volstaat. Na aankoopdatum heb je, mits
het systeem correct is gemonteerd, 10 jaar
garantie op het barrièrestangsysteem.
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