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Ben je van plan om een tuinpoort te plaatsen? Dan hebben wij de handleiding voor
jou! In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit hoe je het beste een deur
kunt monteren. Maar dat is niet alles. Ook lees je meer over het monteren van het
kozijn tussen twee betonpalen en de montage van het cilinderslot.
Kom je er niet uit? Bekijk dan onze uitgebreide video op
www.schuttingdeal.nl/media

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accuboor
Waterpas
Potlood
Speedboor 25mm & 18mm
Betonboor / boor 8mm
8mm pluggen
5x50 schroeven 12 stuks
6x140 schroeven 4 stuks
6x100 schroeven 2 stuks
5x80 schroeven 4 stuks
4x30 schroeven +- 20 stuks
Kruiskop schroevendraaier
Steeksleutel 22mm

Aan de slag!

Montage van het kozijn
Stap 1
Houd de kozijnbalk tegen de geplaatste
betonpaal. Bewaar 5cm speling tussen
het straatniveau en de onderkant van
de kozijnbalk.

Stap 2
Schroef de 6x140 schroeven door het
onderste én bovenste gat van de paal
in de kozijnbalk. Komt er een houten
scherm tegen de betonpaal? Haal dan
een beugel (L-beslag) door de schroef.
Hier kun je later de schutting aan vast
schroeven.

Stap 3
Herhaal bovenstaande handelingen
bij de volgende betonpaal, maar let
op! Leg de bovenbalk waterpas op
de twee kozijnbalken voordat je deze
vastschroeft.
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Stap 4
Nadat je de kozijnbalken hebt vast
geschroefd aan beide betonpalen, kun
je er een extra schroef bij in boren voor
extra stevigheid.

Stap 5
Voor het boren van een extra gat in de
paal, zet je de speedboor 25mm op de
accuboor en boor je 1cm diep in het
midden van de kozijnbalk.

Stap 6
Boor met de betonboor door de
kozijnbalk in de paal een gat. Dit gat
moet ongeveer 6 á 7cm diep zijn. Sla de
8mm plug erin en schroef het vast met
de 6x100 schroeven.
Tip! Bovenstaande handelingen
verricht je ook bij het monteren van de
kozijnbalk tegen de muur. Monteer in
dat geval met minimaal 3 schroeven!

Stap 7
Maak de bovenbalk vast met de 5x80
schroeven. Twee aan beide kanten.
Zo! Het kozijn is gezet. Nu kunnen
we verder met het monteren van het
cilinderslot!

Montage Cilinderslot
Stap 1
Kijk eerst in welke draairichting je de
poort wilt laten opendraaien. Voer
vervolgens een dubbele check uit
voordat je begint met het monteren van
het cilinderslot.

Stap 2
Zaag de brede lat die is meegeleverd op
de volgende maten: 74,5cm en 56,5cm.

Stap 3
De lat van 74,5cm bevestig je door
deze OP het onderste uiteinde van het
poortframe te leggen.
De lat van 56,5cm druk je tegen het
uiteinde van de bovenkant van het
poortframe. Op deze manier ontstaat er
een ruimte tussen de twee latten van
ongeveer 20cm.
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Stap 4
Schroef deze latten vast tussen de
twee deurplanken met behulp van de
4x30 schroeven.

Stap 5
Pak het cilinderslot en houd het tegen
de deurplank aan: precies tussen de
twee latten. Teken met een potlood het
gat van de klink én het slot af.

Stap 6
Plaats de speedboor 25mm op de
afgetekende gaten en boor door de
twee deurplanken.

Stap 7
Pak het cilinderslot en monteer deze
tussen de twee latten. Je zult zien dat
het bovenste en onderste gat van het
cilinderslot op de twee latten uitkomen.
Bevestig deze met 4x30 schroeven.

Stap 8
Pak nu de cilinder erbij met de
sleutels erin. Plaats deze door het
cilinderslot en maak het vast met de
bijgeleverde schroef met behulp van
een schroevendraaier.
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Stap 9
Monteer de klinken aan het cilinderslot.
Let op! Draai de bout goed aan met de
inbussleutel!

Het ophangen van de
deur
Stap 1
Draai de meegeleverde ophangogen op
de deur.

Stap 2
Teken vanaf de onderkant van de
bovenbalk 35cm af op de kozijnbalk. Zet
een streepje: dit is de bovenkant van
de plaatduim. Hierdoor heb je genoeg
speling aan de bovenkant én onderkant
van de deur.

 Let op! Bovenstaande stap is voor

de standaardmaat (200cm) deuren
bedoeld. Zaag je 5cm van de deur af?
Zet dan de plaatduim op 30cm. Zo houd
je genoeg speling.
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Stap 3
Schroef de plaatduim met 5x50
schroeven vast en hang de poort aan de
plaatduim.

 Tip! Vraag of iemand de poort

recht houdt terwijl jij de onderste
plaatduim door het ophanging haalt en
vastschroeft aan de kozijnbalk.

Stap 4
De poort hangt! Je kunt deze nu goed
afstellen met de steeksleutel zodat de
deur recht hangt. Hangt de deur recht?
Teken dan het slot af.

Stap 5
Draai de sleutel een slag om en houd de
poort tegen de kozijnbalk aan. Streep
het slot af op de balk om de hoogte van
het sluitplaatje te bepalen.
Teken dit vervolgens af in de
binnenkant van de kozijnbalk en boor
deze in met speedboor 18mm.

Stap 6
Bevestig het sluitplaatje eerst met 1
schroef in het midden en test of het
slot er goed in valt. Is dit het geval?
Schroef hem dan pas helemaal af.
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Stap 7
Tot slot schroef je het meegeleverde
stootlatje vast aan de achterkant van
de deur. Dit voorkomt dat de poort
openslaat in de verkeerde richting.

 Tip! Houd een paar mm speling

tussen de poort en het stootlatje zodat
de poort niet gaat klemmen wanneer
het hout werkt.

Waarom kies je voor schuttingdeal.nl
•
•
•
•
•

Wij leveren binnen 3 werkdagen
Afspraak is afspraak
Een probleem? Wij lossen het op!
Goede prijs-/kwaliteit verhouding
Gratis levering boven € 1250,00
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