
HMB SJABLONEN

Instellen Deur- of 
raamsjabloon
"Het meetanslag van 30x15x150 mm lengte plaatst

men d.m.v. twee boutjes M6x20 met het streepje
(b.v. 8 mm) achterhout richting klemblok.

"De achterhoutmaat is instelbaar van 5 t.m. 15 mm
oplopend per mm.

Algemeen
De bovenfrees, om de scharnierpatronen uit te frezen,
moet voorzien zijn van een geleidering van 30 mm en
een freesbeitel van 20 mm.
De voorkeur gaat uit naar een freesbeitel van 20 mm
met wegwerpmesjes waardoor de inkrozing altijd 
maatvast is.
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Instellen Kozijnsjabloon
"De meetaanslagen 40x40x20 mm worden bevestigd

d.m.v. 2 boutjes M6x20 met het streepje (b.v. 8 mm)
achterhout richting klemblok.

"De tochtstrip moet dan al bevestigd zijn. Indien de
tochtstrip nog niet bevestigd is, moet men de dikte
van de tochtstrip (5 mm) erbij optellen. De instelmaat
wordt dan 8 + 15 = 13 mm.

"De maat 13 freest in werkelijkheid 14,5 mm vanuit
de sponningszijde. Waarmee de neknaad vanaf bin-
nenzijde deur-tochtstrip voldoende is.

" Indien er meer achterhoutmaat gewenst is dan 5
t.m. 15 mm, zijn er kaliberblokjes (Art. nr. 304007)
verkrijgbaar waarmee de maat van 3 t.m. 6 mm te
vergroten is.

"Om afwijkingen te voorkomen is het noodzakelijk dat
de meetaanslagen precies evenwijdig vastgezet 
worden. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt 
worden van een duimstok.

Deur- Raamsjabloon Kozijnsjabloon

Klemblok

Meetaanslag

Klemblok

Meetaanslagen

Het door ons te leveren set omvat een deur/raamsja-
bloon en een kozijnsjabloon inclusief aanslag- en klem-
blokjes en meetaanslagen.

Accessoires 

Hulpkalibers
Hulpkalibers voorzien van verschillende wanddiktes kun-
nen gebruikt worden in combinatie met aanslagblokjes.
Door de hulpkalibers over de aanslagblokjes te plaatsen
kunt u, zonder de aanslagblokjes op een andere stand te
zetten, scheve deuren of deurkozijnen voorzien van een
tochtstrip infrezen.
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Artikelnummer hulpkalibers
304007
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