
Frees/boormal voor keuken/meubelscharnieren

Met deze mal kun je gemakkelijk de pot van het scharnier in de kastdeur
frezen, de schroefgaten in deur boren en de schroefgaten van de
montageplaat in de kast boren.

De mal is verkrijgbaar voor de merken Blum, Grass en Hettich. Andere
merken zijn op aanvraag te verkrijgen.

De mallen zijn gebruiken op onze aluminium strip die u kent van onze
scharnier freesmallen. Zo kunt u eenvoudig meerdere plankjes koppelen en
hoeft u niet steeds iedere scharnierpositie af te schrijven. (Afb. 1)

De mal is zo gemaakt dat maatvoering van de sparingen in de deur exact
zijn uitgelijnt met de boringen in de kast.

Door de mal tegen de deur te plaatsen en de aanslaglippen tegen onder- en
bovenkant van de deur te stuiken, stel je de mal in op de lengte van de
deur. (Afb. 2 en 3)

Door vervolgens de mal tegen buitenkant van de kast te plaatsen en de
stelbouten onder en boven evenveel uit te draaien totdat de mal licht klemt,
centreer je de plaatsing van de scharnieren in de kast, zodat de deur onder
en boven exact evenveel opdekt. (Afb. 4)

Elke plank is voorzien van twee frees/boor mogelijkheden. Bovenste
mogelijkheid zit op 70 mm en de onderste op 150 mm van boven (gemeten
in de kast).

Zo kun je bij kortere kastdeuren de boring op 70 mm van boven gebruiken,
en bij langere deuren de boring op 150 mm van boven. Dit geeft ook de
mogelijkheid om een tang te plaatsten zonder dat je deze raakt met de
bovenfrees.

In het kort de voordelen van deze mal:

• Verkrijgbaar voor: Blum, Hettich en Grass scharnieren. Andere merken
zijn op aanvraag verkrijgbaar.

• Een mal die je zowel op de deur als in de kast gebruikt.

• Op de deur frees je eenvoudig de pot van het scharnier en boor je gelijk
de schroefgaten voor.

• In de kast boor je eenvoudig de schroefgaten voor de montageplaat.

• De mallen zijn te monteren op het standaard aluminium profiel en te
gebruiken met kopieerring 24 mm en Beitel 18 mm.

• De mal is gemakkelijk te centreren op deur en kast

• Door de pot te frezen krijg je een zuiver resultaat, ook op harde
materialen
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