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INSTALLATIE INSTRUCTIES 
FERRO - COSMOS DEUREN

FERRO 

Geschikt voor: 
COSMOS DEUREN
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Onderdelen:

Deze aluminium deuren zijn klaar voor installatie en bevat-
ten een reeds samengesteld deurkozijn, deurblad en schar-
nieren. Losse onderdelen, noodzakelijk voor de installatie zijn 
bijgevoegd in de doos.

Gereedschap

Voor de installatie is volgend gereedschap nodig: PU mon-
tageschuil, tape, meter, waterpas, cuttermes, boormachine, 
potlood en hamer.

Voorbereidende werkzaamheden

Het is belangrijk om vooraf te controleren of de deuropening 
breed genoeg is voor het frame. U kunt dit controleren door 
de breedte van de deuropening bovenaan, in het midden 
en onderaan te meten. 
De laagste waarde moet groter of gelijk zijn aan de breedte 
van het deurkozijn.
Aan de hand van de positie en draairichting van de deur, 
kiest u een linkse of rechtse deur.

Montage van deurkozijn in 2 eenvoudige stappen:
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Stap 1: Voorbereiding van de deuropening

1.1  Zorg ervoor dat de muuropening groter of gelijk is aan het 
frame. Pas uw opening eventueel links, rechts en bovenaan aan.

Controleer de scharnieren zowel op het kozijn als het deurblad 
voor het kozijn in de muur geplaatst wordt.

Stap 2: Plaatsing deurframe

2.1 Plaats het frame met een mal op 1 mm boven de grond in de 
deuropening. De speling van 1 mm is noodzakelijk om 
waterschade te vermijden. 

Controleer ook of de 2 verticale benen van het frame waterpas 
tegenover elkaar staan. Dit is belangrijk voor het geval de vloer 
niet waterpas ligt.

2.2 Zet het kozijn voorlopig vast in de deuropening met behulp 
van wiggen. Plaats de wiggen tussen het kozijn en de muur in de 
2 bovenhoeken.

2.3 Plaats de scharnierzijde van het kozijn zowel horizontaal als 
verticaal waterpas en zet vast met wiggen.

2.4 Plaats nu de slotzijde van het kozijn zowel horizontaal als 
verticaal waterpas en zet vast met wiggen.

2.5 Vervolgens kan je het frame permanent vastzetten op 
2 manieren:

	 Optie	1:	fixeer	het	kozijn	permanent	met	PU	montageschuim.	
Breng de nodige hoeveelheid montageschuim aan tussen de 
muur en het kozijn. 

 Optie 2: zet het frame vast met afstandschroeven 
(aangeraden voor zware deuren). Boor gaten door de bevesti-
gingsgaten van het frame. Schroef de afstandschroeven vast en 
breng wat montageschuim aan tussen de muur en het kozijn.

2.6 Droogtijd +/- 60 min. Verwijder het teveel aan schuim met een 
mes. Opgelet: vul de ruimte tussen het kozijn en de muur slechts 
gedeeltelijk. Het schuim zet uit na aanbrengen.
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Belangrijk! 

- Zorg ervoor dat de lucht in de te plaatsen ruimte droog 
genoeg is. Deuren worden het best geplaatst wanneer de 
muurvochtigheid 10% of minder is.

- Deze deuren zijn enkel geschikt als binnendeur.

- Stockeer de deuren horizontaal op een droge plaats 
voor plaatsing.

- Wees voorzichtig met de deur na het verwijderen van de 
verpakking, om schade te voorkomen.

ZIE DE BELANGRIJKE OPMERKING OP DE VOLGENDE PAGINA VAN 
DEZE HANDLEIDING AAN DE HAND VAN DE FOTO’S.

DE TREKKER MOET OP DE HORIONTALE DELEN VAN HET KADER BEVESTIGD 
WORDEN. ZONIET KAN DE DEUR NIET MEER DICHT!

ALS U KIEST VOOR DE VIERKANTE LOFT TREKKER, CONTROLEER DAN GOED DE 
POSITIE VAN DE BOORGATEN
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Stap 3:  Montage deur

3.1 Plaats de 2 verticale deurstoppers in de daarvoor bestemde groef 
met montagelijm en bevestig ze tijdelijk op hun plaats met schilders 
tape tot de deurstopper stevig vastzit aan het frame (+/- 25 min). 
Zorg ervoor dat u de 2 verticale deurstoppers ook 1 mm boven de 
grond plaatst om schade door vocht te voorkomen. Trim de horizon-
tale deurstopper op de gewenste lengte en bevestig deze tussen de 
2 verticale deurstopgroeven van de bovenstijl.

3.2  Plaats de 4 verstelbare architraven in het frame. Controleer de 
lengte van het insteekgedeelte van de architraaf en de diepte van 
de groeven aan de zijkant van de verticale frames.
Aandacht aan de bovenkant van de verticale architraven voor de 
installatie aan de muur, Controleer de juiste lengte van de verticale 
4 architraven.

3.3  Breng montagelijm aan op de buitenrand van het frame. Plaats 
de architraven in de daarvoor bestemde groef van het frame. Doe 
dit aan beide kanten. Plaats de architraven 1 mm boven de grond 
om schade door vocht te voorkomen

3.4 Zet nu de scharnieren vast (de 2 andere schroeven, zie tekening 
bij 1.2)

3.5  Plaats de dagschieter in uw slot in de gewenste positie en beves-
tig deze in het deurblad met de meegeleverde schroeven.

3.6  Installeer de deurkruk.

3.7  Breng wat montagelijm aan tussen de 1 mm speling tussen het 
frame, de architraven, de drempels en de vloer om schade door 
water te voorkomen.

Belangrijk! 

Voor de installatie moet u controleren of uw huis droog genoeg is. 
Deuren mogen alleen worden geïnstalleerd als het vochtgehalte 
van de muur gelijk is aan of lager is dan 10%.
Controleer hoe zit het met de nieuwe isolatierichtlijnen.  Deze richt-
lijnen leggen bepaalde regels op aan de luchtcirculatie tussen de 
verschillende woonruimtes. Om dit aan te pakken kunt u uw deur 
onderaan 6mm inkorten. Hierdoor heb je een speling van 10mm.
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Bijkomende informatie

• Om te beantwoorden aan de richtlijnen van het VMC (de 
luchtcirculatie tussen de verschillende leefruimten) dient u de duim-
spijkers in PVC (ref 315035) te plaatsen.
• Ook beschikbaar bij uw leverancier: slot voor cilinder, slot vrij/
bezet, verschillende raamkaders, deurkrukken, deurstoppen, auto-
matische deursluiting.
• Onze deuren kunnen tot 10 mm bovenaan en 10 mm onder-
aan afgekort worden, het is verboden om meer dan 10 mm af te 
zagen omwille van het behoud van de stabiliteit. In het geval het 
niet anders kan en u meer moet inkorten, dient u het deurkader bij te 
regelen.
• U kan zelf  steunen maken van de overschotten van de ver-
zaagde	deurkast.	Neem	2	à	3	latjes	van	minimum	20	mm	x	de	lengte	
van het bovenstuk. Deze stukken worden zorgvuldig bevestigd - reke-
ning houdend met de hogergenoemde speling  -  op de oppervlak-
ken van de deurkast om de 2 benen op verschillende hoogten met 
elkaar te verbinden. Dit kan helpen om de deurkast makkelijker in 
de deuropening te plaatsen en garandeert u dat de benen perfect 
parallel staan.

Tolerantieclassificatie	met	 betrekking	 tot	 de	 vlakheid	 van	 deurbla-
den.

• Hoogte/breedte: 2 mm – Dikte: 1,5 mm – Uitlijning: 1,5 mm (op 
500 mm van de hoek)
• Kromming in de hoogte: 8 mm – Kromming in de breedte: 4 
mm


