
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONTAGEHANDLEIDING 

 KOZIJNEN 

 

 

 



 

BELANGRIJKE NOTITIE 

WAARSCHUWING 

Wanneer u onze kozijnen en/of deuren zelf monteert, is dit voor uw 

eigen risico. Gebruik deze instructie alleen als hulpmiddel en alleen bij 

de montage van onze specifieke producten. 

 

Belangrijk vóór het monteren 

Alvorens u van uw kozijn/deur kunt gaan genieten, dient u het eerst te monteren. Deze 

handleiding legt u uit, hoe u uw kozijn/deur moet monteren. Gaat u steeds na welke 

situatie voor u van toepassing is. Deze handleiding is alleen bedoeld als hulpmiddel, 

hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Pas op voor beschadigingen 

Directeenkozijn geeft geen garantie bij beschadigingen na levering. 

 

Bescherm altijd uzelf! 

Twijfelt u niet om contact met ons op te nemen wanneer u nog vragen of opmerkingen 

heeft. Dit zijn onze gegevens: 

 

Email:                                         info@directeenkozijn.nl 

Contactpersoon:                           Martien klein Snakenborg/ Youri klein Snakenborg 

Telefoonnummer (& WhatsApp):    085 06 08 057 

Adres (alleen op afspraak):             Harmoleweg 4, 7482PL Haaksbergen, Nederland 

Bedrijfsnaam:                               Direct Een Kozijn 

KvK-nummer:                          06069238 

BTW-nummer:                               NL 805929812B01 

 

Leest u eerst de handleiding in zijn geheel door, om vervolgens met de montage te 

beginnen. Dit om eerst te bepalen wat voor u van toepassing is. 

 

 

Versie: 1.0 

Datum: 10 november 2021

mailto:info@directeenkozijn.nl
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Instructie Monteren Vast Kozijn 

In deze instructie wordt uitgelegd hoe u een vast kozijn monteert. Onder een vast kozijn 

wordt een kozijn zonder draaikiep-element dan wel met of zonder ventilatierooster 

verstaan. 

Benodigdheden 

Voor u aan de slag kunt met het monteren van het kozijn zijn er een aantal dingen die u 

bij de hand moet hebben om het kozijn te kunnen monteren, namelijk: 

- Gehoor- en Oogbescherming 

- Werkhandschoenen 

- Boormachine 

- Kozijnschroeven 

- PUR-schuim 

- Bruggen (standaard meegeleverd) 

- Glasblokken (standaard meegeleverd) 

- Glaslepel 

- Kunststof hamer 

- Isolatiemateriaal 

Monteren van het kozijn  

Na het voorwerk is gedaan door het oude kozijn er uit te halen (bij renovatie) of de 

stelkozijnen zijn gemonteerd (nieuwbouw) kan het kozijn worden gemonteerd. Doorloop 

de volgende stappen om uw kozijn succesvol te plaatsen. 

1. Zet het kozijn op een plek neer en haal eerst de glaslatten er uit. Dit kunt u het 

beste doen met een kunststof hamer. Zorg ervoor dat u de glaslat onder 

spanning houdt en sla vervolgens met de kunststof hamer op de glaslat. De 

glaslat laat nu los uit de sponning. Herhaal vervolgens deze stap voor de rest van 

de glaslatten. 

2. Pak het kozijn, afhankelijk van de grootte, met twee personen vast en plaats deze 

tussen de muur waar het kozijn moet worden gemonteerd.  

3. Laat de ene persoon het kozijn op de juiste plek houden en de andere het kozijn 

vastschroeven. Afhankelijk van de wijze waarin het kozijn wordt vastgeschroefd 

moet rekening worden gehouden met eventueel voorboren (in bijvoorbeeld een 

stenen muur). 

4. Vul de ruimte tussen de muur en het kozijn met PUR-schuim voor optimale 

afdichting.  



MONTAGEHANDLEIDING KOZIJNEN/DEUREN 
 

 

5. Neem de bruggen en monteer deze op de onderstaande punten.  

6. Leg op de onderste bruggen een geel of groen glasblokje 

7. Zorg ervoor dat u de glaslatten, glaslepel en kunststof hamer in de buurt van het 

kozijn heeft liggen. Bevat uw kozijn een ventilatierooster, haal deze dan uit de 

verpakking en leg deze ook in de buurt van het kozijn. 

8. Trek uw werkhandschoenen aan en haal de ruit op. Zorg er altijd voor dat ruiten 

op isolatiemateriaal staan wanneer u deze op de grond zet. Bevat uw kozijn een 

ventilatierooster? Ga dan verder met stap 9, zo niet, ga dan door naar stap 12. 

9. Leg het meegeleverde rubber uit de verpakking van het rooster boven op de ruit 

en zorg dat deze goed om de ruit geklemd zit.  

10. Pak het rooster en monteer deze op de ruit. Zorg dat het rooster links en rechts 

verdeeld is. Houdt er met het monteren van het rooster rekening mee dat de 

bediening van het rooster aan de binnenzijde van de ruit bevindt. De ruit waarop 

de sticker is geplakt, is altijd de buitenzijde!  

11. Sla het rooster met uw hand op de ruit. 

12. Plaats de ruit op de glasblokken.  

13. Verdeel de ruit links en rechts met een glaslepel en vul de ruimte op met 

glasblokken. 

14. Neem de kunststof hamer en sla de glaslatten er in. Begin altijd als eerst met de 

korte glaslatten.  
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Instructie Monteren Draaikiepraam 

Om het draaikiepraam te monteren moet eerst het kozijn worden gemonteerd. Dit kan 

het best worden gedaan nadat de draaikiepvleugel uit het kozijn is verwijderd. Doorloop 

de volgende stappen om de draaikiepvleugel te verwijderen uit het kozijn: 

1. Monteer de meegeleverde kruk; til het afdekkapje op en draai deze een kwartslag 

(Figuur 1). Verwijder de sticker op de draaikiepvleugel waar de kruk wordt 

gemonteerd (Figuur 2). Plaats de kruk met de vierkante pen in het middelste gat 

van de drie gaten en monteer de schroeven in het bovenste en onderste gat 

(Figuur 3). 

   

2. Neem de draaikiepvleugel uit het kozijn; sla de scharnierpen uit het bovenste 

scharnier met een drijver (Figuur 4). Plaats vervolgens de kruk in de vlakke stand 

en neem het draaikiepraam uit het kozijn (Figuur 5). 

  

 

3. Plaats het kozijn; volg hiervoor de instructies in ‘Instructie Monteren vast kozijn’ 

met de stappen 1,3,4,5 in deze volgorde.  

Figuur 1 Afdekplaatje 
Kruk optillen en draaien 

Figuur 2 Sticker van 
draaikiepvleugel verwijderen 

Figuur 3 Kruk gemonteerd en 
afdekkapje gedraaid 

Figuur 4 Pen uit bovenste 
scharnier 

Figuur 5 Kruk vlak (in open 
stand) 
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Benodigdheden 

Voor u aan de slag kunt met het monteren van het draaikiepraam zijn er een aantal 

dingen die bij de hand moeten zijn om het draaikiepraam te kunnen monteren en wel: 

- Werkhandschoenen 

- Bruggen (standaard meegeleverd) 

- Glasblokken (standaard meegeleverd) 

- Glaslepel 

- Kunststof hamer 

- Isolatiemateriaal 

- Afdekkappen 

Monteren van de draaikiepvleugel. 

Nadat het kozijn is gemonteerd kan het draaikiepraam worden gemonteerd. Er moeten 

een aantal stappen worden doorlopen om het draaikiepraam op de juiste wijze te 

monteren.  

1. Pak de draaikiepvleugel en plaats deze in het kozijn; zorg ervoor dat de onderste 

scharnierbus van de draaikiepvleugel in de scharnierpen van het kozijn zit. Druk 

de draaikiepvleugel over en zorg dat de bovenste scharnierbus tussen het 

scharnierpunt van het kozijn zit. Druk vervolgens de scharnierpen in de bovenste 

scharnierbus. Beweeg de kruk naar onderen zodat de draaikiepvleugel zich sluit. 

2. Haal de glaslatten er uit; Dit kunt u het beste doen met een kunststof hamer. 

Zorg ervoor dat u de glaslat onder 

spanning houdt en sla vervolgens 

met de kunststof hamer op de 

glaslat. De glaslat laat nu los uit de 

sponning. Herhaal vervolgens deze 

stap voor de rest van de glaslatten. 

3. Plaats de bruggen op de volgende 

plekken (Figuur 6); Zitten de 

scharnieren aan de andere kant, 

plaats de glasblokken dan in 

spiegelbeeld. 

  

Figuur 6 Plaatsing van de bruggen 
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4. Plaats glasblokken; leg op de onderste brug een groen glasblokje (1) en aan de 

andere kant een zwart glasblokje in de dwarsrichting (2). 

 
5. Trek uw werkhandschoenen aan en haal de ruit op. Zorg er altijd voor dat ruiten 

op isolatiemateriaal staan wanneer u deze op de grond zet.  

6. Plaats de ruit op de glasblokken; LET OP: De ruit waarop de sticker is geplakt, is 

altijd de buitenzijde!  

7. Pak de glaslepel en maak ruimte in de hoek aan de onderzijde waar het 

scharnierpunt zich bevindt (1). Plaats nu een groen glasblokje tussen de ruit en 

de brug (2).  

8. Verplaats de ruit diagonaal tegenover de plek van het glasblokje die bij stap 7 

geplaatst is met de glaslepel (1) en plaats ook hier een passend (vaak groen) 

glasblokje (2). 
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9. Neem het zwarte glasblokje weg die nog onder de ruit ligt. Als het goed is merkt 

u dat deze al niets meer doet. 

10. Houd de glaslepel aan de bovenzijde tussen de ruit en de vleugel en verplaats de 

glaslepel naar boven (1); hierdoor wordt de vleugel opgebeurd. Druk vervolgens 

het glasblokje aan (2). Doe dit met een paar verschillende diktes glasblokjes tot 

de vleugel mooi vrij loopt bij het open draaien. LET OP: houd altijd uw 

handschoen op de ruit bij het opendraaien zodat de ruit nooit uit de vleugel kan 

vallen!  

 

11. Als de hoogte goed is en de vleugel vrij loopt, neem dan de kunststof hamer en 

sla de glaslatten er in nadat u alle kurkjes van het glas hebt verwijderd. Begin 

altijd als eerst met de kortste glaslatten.  

12. Druk als laatste de afdekkappen over de scharnieren. 

Mocht het draaikiepraam na het afstellen nog de binnenkant van het kozijn raken, 

draai dan met behulp van een 4mm inbussleutel de stelschroef aan wanneer het 

draaikiepraam geopend is.  
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Werking Zomer/Winter- ventilatiestand 

In de draaikiepramen is een zomer/winter - ventilatiestand verwerkt. Deze kan worden 

gebruikt om het draaikiepraam in een minimale ventilatiestand te zetten (winterstand). 

Wanneer de zomer/winter - ventilatiestand niet is ingeschakeld, wordt de maximale 

ventilatiestand gebruikt (zomerstand). 

Om de zomerstand in te stellen volgt u het volgende stappenplan: 

1. Open het draaikiepraam. 

2. Trek met uw vingertoppen de kleine palletjes naar buiten (Figuur 7).  

3. Draai de hevel om tot de palletjes weer naar binnen springen (Figuur 8). 

4. Duw de spaltlufter naar achteren (Figuur 9). 

 

  

 
Figuur 9 Spaltlüfter naar 

achteren duwen 

Figuur 7 Palletje uittrekken Figuur 8 Hevel omdraaien 


