
Montagerichtlijnen
versie 1/11/2014

FAST FIT ‘EXTRA’ montagerichtlijnen
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Stap 1

Het omkastinggedeelte (met scharnieruitfrezingen) op een vlakke ondergrond 
leggen. De 3 stukken haaks leggen en de verstekken mooi tegen elkaar pas-
sen. 

In beide hoeken 2 kleine zwaluwstaartverbinders voorzichtig in de 
uitfrezingen aan de achterkant van de chambrant kloppen, met de afgeronde 
zijde naar beneden.

Stap 2

1 grote zwaluwstaartverbinder bovenaan in het verstek kloppen, met de af-
rondingen naar beneden. 

Het verstek verstevigen met een schroef in elk verstek in de voorziene gaten.

Stap 3

De 2 lange benen onderaan verbinden met de meegeleverde lat om een 
steviger geheel te bekomen (+/- 0.5m van de onderkant).

Vervolg: zie achterzijde



Alle info in onze vestigingen:

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
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FAST FIT ‘EXTRA’ montagerichtlijnen

Productfiche
versie 1/11/2014

Stap 4

HeRt geheel voorzichtig in de deuropening plaatsen. De verschillende delen waterpas 
en haaks zetten. De afstand tussen de opgaande stijlen controleren (de verstevigings-
lat verwijderen). De stukken vastschroeven in de muur (naast het alu-profiel).

Stap 5-6

Het deurblad inhangen en de spelingen controleren. De speling kan enigszins bijge-
regeld worden door de inschroefmoeren in de omkasting (scharnierbevestiging) een 
weinig in of uit te draaien. 

Hiervoor hoeft de deur niet uitgehangen te worden. Indien men het bevestigingsboutje 
verwijdert, kan men met een inbussleutel door het scharnier de inschroefmoer ver-
draaien.

Stap 7

Indien de deur en omkasting juist gemonteerd en bevestigd zijn, afwerken met de in-
schuifbekleding. De montage van de 3 delen verloopt gelijkaardig aan voorgaande. 
Hierbij is de montage van de verstevigingslat echter niet mogelijk. De breedte van de 
stukken dient vóór montage eventueel aangepast te worden aan de muurdikte.

Het geheel voorzichtig opnemen zonder de verstekken te belasten en het geheel in het 
alu profiel schuiven. Vastzetten met niet-expanderend schuim.


