
Freesmallen B.V.

Een houten freesmal waarmee u
scharnieren kunt inkrozen.

Aanslaglip (2mm speling tussen deur en kozijn)

De plankjes van de scharnierfreesmal kunnen worden gemonteerd op het 
gebruikelijke aluminium profiel (stantaard lengte 2120mm). Dit profiel is tevens 
de aanslag tegen de achterkant van de deur. (zie fig. 4) Meestgebruikte variant is 
4 of 5 plankjes aan een strip.

Op de deur dient het aluminium profiel als aanslag. 
In het kozijn plaats je de mal met de plankjes in de sponning.

Voordelen:

• Bereik van de scharniermal is 2015mm - 2400mm zonder extra onderdelen.
• Freessjabloon heeft standaard scharnierafstand: 118mm op de deur
   en 120mm in kozijn.
• Freessjablonen traploos instelbaar voor elke scharnierpositie
• Geschikt voor zowel binnen als buitendeuren (1,2mm speling)

Freesmallen zijn ook geschikt voor renovatieprojecten:

• De scharnier positie is eenvoudig over te nemen bij renova-
   tie, door de dubbele bodem in de Freessjablonen.
• Bij een afwijkende bovenmaat van het scharnier, zoals bij 
   renovatie, kun je een voudig een renovatieblokje op de rail 
   schuiven. Hierbij wissel je de buitenste plankjes om.

Belangrijk:

• Naast de scharnierfreesmallen voor diverse scharniermaten, zijn er ook
   freesmallen voor sloten, meerpuntsluitingen, sluitkommen en sluitplaten.
• Voor kaderprofiel of voor een later te monteren tochtstrip, is er een plusmal 
   type, met 6,3 mm achterhout in het kozijn.
• Alle freesmallen zijn gebaseerd op 18mm beitel en 24mm kopieerring.

Op de kop van de buitenste plankjes zit een 
aluminium lip van 2mm dik. Dit vormt de aanslag op 
de deur. Dit zorgt ervoor dat er 2mm speling blijft 
tussen deur en kozijn.

Product informatie:

Freesmallen voor Scharnieren

Scharniermallen zijn verkrijgbaar voor 
de volgende scharnieren:

- 70x70    - 80x80    - 100x100    - 120x89
- 75x75    - 89x89    - 102x89      - 160x89
- 76x76    - 90x90    - 114x89

info@riens.nle:   Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan contact op.

Voor een volledig product overzicht van  Riens Freesmallen B.V. 

en instructie video’s. Kijk dan op: www.riens.nl


