KLUSWIJZER

Binnendeuren



Spelregels
Stappenplan

U mag uw huurwoning naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Hier horen ook
spelregels bij, zodat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. In deze kluswijzer
leest u hier meer over.

Spelregels

Wat heeft u nodig?
- Rolmaat
- Zaag
- Schaaf
- Beitel
- Houten hamer
- Boormachine
- Schroevendraaier
- Twee multiplex wiggen van 5 mm

- Zorg dat de nieuwe deur en het hangen sluitwerk aan goede kwaliteitseisen
voldoen.
- Deurdrempels mag u verwijderden.
- Kozijnen mag u niet verwijderen.
Beschadigingen aan het kozijn moet u zelf
herstellen.
- Maximale hoogte van een drempel is 2 cm.
- Wanneer de deur met de hangkant tegen
het kozijn staat, laat dan aan de sluitkant
3 mm ruimte tussen de deur en het kozijn.
- De deur moet minimaal 30 minuten brandwerend zijn.
- De luchtvochtigheid in huis moet bij een
houten deur tussen de 40% en 60%  liggen
anders krimpt of zet de deur uit.
- Het onderhoud van de nieuwe deur is voor
u zelf.

Keuze deur
U kunt kiezen uit een stompe deur of een opdekdeur.
Stompe deuren vallen helemaal in het kozijn en hebben
normale scharnieren. Opdekdeuren vallen deels in het
kozijn en deels eroverheen en hebben paumellenscharnieren. De gaten voor deze scharnieren zijn al
fabrieksmatig aangebracht. Afhangen is dan een kwestie
van een of twee ringetjes aan de scharnieren toevoegen,
u hoeft er weinig zelf aan te doen. De draairichting van
de deur kan naar links of naar rechts.
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Op maat
Deuren kunt u in diverse maten krijgen. Toch is het
vaak nodig om een deur precies passend te maken.
Dit doet u als volgt:

Slot
De meeste deuren zijn voorzien van een slotgat. Is dit
niet het geval, dan kunt u zelf een slot in de deur maken.
Dit doet u als volgt:

 Stap 1
Zet de deur op de drempel.

 Stap 1
Teken de omtrek van de slotkast op de voor-, achter- en
sluitkant van de deur ongeveer 1 meter hoogte. Boor
binnen de aftekening enkele gaten onder elkaar, 1cm
dieper dan het slot.

 Stap 2
Teken de deur op 7 mm onder de bovendorpel af aan de
sponningzijde.

 Stap 2
Maak met een hamer en beitel het gat zo groot dat de
slotkast er helemaal in past. Teken de omtrek van de
schootplaat af op de sluitzijde van de deur. Kerf zoveel
hout weg dat de plaat vlak tegen de deur komt
te liggen.

 Stap 3
Zaag, schaaf of schuur de deur op maat.
 Stap 4
Dan zijn de zijkanten aan de beurt.

 Stap 3
Leg de slotkast tegen de voor- of achterkant van de
deur. Teken de gaten voor de deurkruk en het sleutelgat
af. Wanneer de gaten zijn geboord, bevestigt u het slot.

Afhangen
Wanneer u de deur goed afhangt, sluit deze goed en zijn
er geen grote kieren. Dit doet u als volgt:
 Stap 1
Een binnendeur heeft meestal 2 scharnieren. Misschien
kunt u de inkepeningen van de oude scharnieren in het
kozijn gebruiken. Zo niet, dan tekent u de scharnierbladen af op 20 cm vanaf de boven – en onderdorpel. Let
goed op dat de knopen (waar de scharnierpen doorheen
gaat) van alle scharnieren 2 mm kozijn steken.

 Stap 4
Draai het slot uit zodat de schoot uitsteekt en bepaal
op het kozijn de plaats van de schoten van het dag- en
nachtslot. Boor en beitel de gaten op maat en schroef
de slotplaat vast.

 Stap 2
Plaats nu de deur in het kozijn. Leg bovenop stukjes
karton van 3 mm dik, duw de deur omhoog en zet hem
van onderen klem met de wiggen.
 Stap 3
Sla de scharnieren half dicht en teken de boven- en onderkant van de bladen op de deur af. Leg de deur op de
grond en neem met behulp van een los scharnierblad
de aftekening over op de hangzijde. Ook hier moeten de
knopen weer 2 mm uitsteken.

Vragen?

Ga naar www.swz.nl/contact voor meer informatie
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 Stap 4
Maak de inkepingen op dezelfde manier als in het kozijn en zet de scharnieren met één schroef vast. Zet de
deur terug met de wiggen in positie en controleer of de
knoppen goed in elkaar passen. Tik ze eventueel met
een houten hamer op lijn en doe de pen erin. Open de
deur en schroef de scharnieren nu helemaal vast.  

