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BEVESTIGINGS-INSTRUCTIE VOOR AVRI-SCHUIFRAAMVEREN MODEL HD  
  
ALGEMEEN  
Het schuifraam moet aan beide zijden worden voorzien van een groef volgens onderstaande 
tabel. De lengte van de groef (vanaf de bovenzijde schuifraam) moet 150 mm langer zijn dan 
de schuifhoogte.  Onder “schuifhoogte” verstaan we de hoogte die het raam opgeschoven 
moet kunnen worden: de opening die dus moet ontstaan. De draaibare, uitstekende nippel is 
de onderkant van de veer. Deze kant wordt aan het schuifraam bevestigd.  
  
ONDERRAMEN  
Het monteren van de veer gaat als volgt: Men plaatst de veer in de groef en wel zo, dat de 
veer +/- 5 cm boven het raam uitsteekt. In deze stand bevestigd men de veer (ondernippel) 
aan het raam. Plaats het raam (met de veren) in het kozijn. Schuif het raam omhoog ( +/-2 
cm minder dan de schuifhoogte) ondersteun het raam even en bevestig de veren aan het 
kozijn(niet te vast.) Het raam mag niet verder omhoog geschoven worden dan de 
schuifhoogte van de veren toelaat. Altijd een stuitblokje boven aan naast de veer 
aanbrengen i.v.m. de garantie.  
  
BOVENRAMEN  
Aan de bovenkant van de veer zijn 2 gaatjes aangebracht (bovennippel). Het bovenste is om 
de veer aan het kozijn te bevestigen, het onderste om er tijdelijk een pen of draadnagel door 
te steken, om zodoende de veer gemakkelijk te kunnen uittrekken.  
  
Het monteren gaat als volgt: Men plaats de veer in de groef en wel zo, dat de veer gelijk ligt 
met de bovenkant van het raam. Nu laat men de veer 5 mm zakken en bevestigd men de 
veer (ondernippel) aan het raam. Dan plaats men een klosje (+/- 10 cm hoog) op het raam, 
steek een pen of een draadnagel door het onderste gaatje, trek de veer omhoog en laat de 
pen/draadnagel even op het klosje rusten. Plaats dan het raam met de veren zo hoog 
mogelijk in het kozijn en bevestig de veren aan het kozijn ( niet te vast.) Het raam mag niet 
verder zakken dan de schuifhoogte van de veren toelaat. Altijd een stuitblokje boven aan 
naast de veer aanbrengen i.v.m. de garantie  
  
 
                             BENODIGDE GROEFMATEN VOOR RAAMGEWICHTEN VAN:  
 

 1 t/m 20.00 kg 
20.01 t/m 35.00 kg 
35.01 t/m 45.00 kg 
45.01 t/m 80.00 kg  

 16 x 16 mm 
20 x 20 mm 
23 x 23 mm 
25 x 25 mm 
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