
Deze freesmal is verkrijgbaar voor:

Nemef 1200  Lips
Nemef 600   HMB

Andere uitvoeringen zijn mogelijk.
Neem daarvoor gerust contact op.
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Freesmallen B.V.

Freesmal voor 
Sluitplaten2Nr.

Een houten freesmal voor het inkrozen van
sluitplaten van alle merken.

De freesmal bestaat uit één plank, waarmee u alles bij de hand 
heeft. Met deze freesmal kunt u zowel de loop sluitplaat als de 
vrij en bezet sluitplaat inkrozen. Er is ook een versie beschik-
baar waar een extra contour in de mal zit voor de kast sluitp-
laat. 

De freesmal is 25 mm dik en kan zowel voor sponningen van 
17 mm als voor sponningen van 25 mm gebruikt worden. De 
freesmal is aan beide zeiden te gebruiken, hierdoor kun u 
zowel de sluitplaten voor linksdraaiende als rechtsdraaiende 
deuren inkrozen.

Het fijne van deze freesmal is dat de gehele contour inclusief 
lip in een keer te frezen is. Daarnaast kunt u met deze mal ook 
de dag en nachtschoot inkrozen. Dit kan met behulp van de 
gaten in het midden van de mal. (afb. 1)

Nadat u eerst het gehele contour van de sluitplaat hebt inge-
kroosd, kunt u vervolgens de mal verplaatsen, zodat het kijkgat 
(afb. 1) op de gefreesde lip geplaatst is. Hierdoor zitten de 
gaten voor de dag en nachtschoot altijd op de juiste plek.

De standaard ring en beitel: ring 24 mm en beitel 18 mm.
Deze mal is ook verkrijgbaar voor: ring 17 mm en beitel 12 mm.

In de zijkant van de freesmal is een uitsparing gemaakt, waar 
tijdens het frezen de krullen worden afgevoerd. (afb. 2)

De mal wordt geleverd met een aluminium strip van 5 mm dik. 
Dit dient als beschermlat of als kadervulling.

afb. 2 - Uitsparing voor de afvoer van de krullen

afb. 1 - Sluitplaat freesmal

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


