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BEVESTIGINGS-INSTRUCTIE VOOR AVRI-SCHUIFRAAMVEREN MODEL HDC   
Voor elk raam heeft men 2 veren nodig, waarvan één aan iedere kant geplaatst wordt. Heeft 
men voldoende raamhout, dan kunnen de groeven volgens onderstaand tabel aan 
weerszijden in het raam worden gemaakt. Is dit niet het geval dan kunnen de veren vóór het 
raam of in de kast achter het raam aangebracht worden. Het raam moet goed schuivend in 
het kozijn lopen. De bevestiging tegen het raam en kozijn moet nauwkeurig geschieden, 
zodat de veren vrij in de groeven komen te zitten en nergens vastlopen. De veren zijn 
voorzien van 2 nippels. De ondernippel is het grootst en draaibaar, deze wordt tegen het 
raam bevestigd. De kleine nippel, waarop een ring is gemonteerd, is de bovennippel en 
wordt tegen het kozijn vastgezet.  
  
DE VEREN WORDEN ALS VOLGT GEMONTEERD  
Bij toepassing van raamgroeven (wat de voorkeur verdient) plaats men de veren in de 
groeven van het raam zodanig, dat het gat in de bovennippel net boven het raam uitkomt. 
Nu steekt men een schroef door het gat van de ondernippel, schuift er een van de 
bijgeleverde afstandnokjes op en draait de schroef vervolgens het raam in. Zijn beide veren 
op deze manier van onderen tegen het raam bevestigd, dan plaats men dit in het kozijn en 
zet de deklatten er voor. De bovennippels steken nu ca.1 cm boven het raam uit. Men 
schuift het raam tot de gewenste hoogte op en onderstopt dit met een lat die ca 1 cm korter 
is dan de schuifhoogte. De bovennippels worden nu, evenals de ondernippels bevestigd, 
doch thans tegen het kozijn. Tussen nippel en kozijn wordt weer een afstandsnokje 
geplaatst. Men kan nu de lat wegnemen en het raam dichtschuiven. Hebt u een 
neerschuivend raam, dan kan men de veer natuurlijk niet boven het raam uit laten steken, 
omdat het raam dan niet gesloten kan worden. In dat geval vraagt men ons om advies en 
stuurt indien mogelijk een detailtekening. Plaatst men de veren buitenop het raam, dan 
geschiedt de bevestiging nagenoeg gelijk. De veren worden zoveel mogelijk naar links en 
rechts met de ondernippels en afstandnokjes tegen het raam vastgeschroefd. De 
bevestiging bovenin het kozijn kan op verschillende manieren gebeuren. Heeft men b.v. een 
raam dat ver naar achteren in het kozijn geplaatst is, dan kan men de nu draaibare 
bovennippel tegen de zijkant van het kozijn of op een dikke deklat vastschroeven ( Vergeet 
het afstandsnokje niet) Is het raam niet naar achteren geplaatst dan zal de ruimte boven het 
raam meestal een kastruimte voor een afzuiginstallatie gebruikt moeten worden Het is 
dikwijls noodzakelijk dat de speciale bevestigingsstukken gemaakt worden om b.v. de 
raamdikte te overbruggen door een montagenok, die minstens zo lang moet zijn als de dikte 
van het hout. De constructie van deze nok is afhankelijk van het bepaalde object en het 
gewicht van het raam. Voor deze speciale gevallen is het gewenst, overleg met ons te 
plegen. Wij kunnen dan de situatie opnemen en zullen U gaarne advies dienen. Het 
bovenstaande geldt eveneens voor plaatsing aan de binnenzijde van de kast. 
 
  
                             BENODIGDE GROEFMATEN VOOR RAAMGEWICHTEN VAN:  

 1 t/m 20.00 kg 
20.01 t/m 70.00 kg 

 22 x 22 mm 
28 x 28 mm 
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