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Monteer de veren van een schuifraam waarbij beide vleugels van gelijke afmeting zijn, zo 
hoog mogelijk in het kozijn 
 
BOVEN RAAM 
in verband met de montage van de bovenraamvleugels zijn de nippels voorzien van een 
schroefgat en een extra gat waar tijdens de montage tijdelijk een draadnagel ingestoken 
wordt. De draadnagel komt, met een klosje, op de bovendorpel te liggen waardoor een 
nippel boven de raamvleugel uitkomt en in het kozijn kan worden geschroefd. Het 
bevestigen van de T-VOET aan de raamvleugel gaat als volgt: Plaats een klosje op de 
raamvleugel en trek met behulp van het haakje ( T-HAAK ) de veer naar boven, steek een 
draadnagel door het extra gat en laat de veer zakken totdat de draadnagel op het klosje rust. 
Verwijder het haakje, plaats de raamvleugel met de veren zo hoog mogelijk in het kozijn en 
schroef de veren vast. Om de positie van de eindstoppen te bepalen wordt de bovenvleugel 
héél voorzichtig naar beneden geschoven totdat de veren geheel zijn uitgetrokken, schuif de 
raamvleugel nu 10 á 20 mm omhoog en teken de bovenkant van de eindstoppen in het 
kozijn af.  
 
ONDER RAAM   
Het monteren van de bevestigingsvoetjes ( T-VOET ) in de onderraamvleugel gaat als volgt: 
Plaats de veren in de vleugel zodat ze er 50 mm bovenuit steken. Teken de positie van de 
gaten in de T-VOET af en schroef deze in de veersponning vast. Plaats de vleugel in het 
kozijn en schuif deze tot de maximale schuifhoogte omhoog. Ondersteun de raamvleugel 
met een lat en schroef de veren in het kozijn vast. Om de positie van van de eindstoppen te 
bepalen wordt de ondervleugel geheel naar boven geschoven totdat de veren gesloten zijn. 
Laat nu de raamvleugel 10 á 20 mm zakken en teken de onderkant van de eindstoppen in 
het kozijn af.  
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