
De plankjes van de sharnierfreesmal kunnen worden gemonteerd op het gebruikelijke
aluminium profiel (standaard lengte 2120 mm). Dit profiel is tevens de aanslag tegen de deur. De
meest gebruikte variant is 4 of 5 plankjes gemonteerd op strip.

Op de deur dient het aluminium profiel als aanslag. In het kozijn plaats je de mal met de
plankjes in de sponning (Zie blad 2).

Voordelen:

• Bereik van de scharniermal op standaard strip is 2015 mm - 2400 mm

• Freessjabloon heeft standaard scharnierafstand vanaf bovenkant, 118 mm op de deur en
120 mm in het kozijn

• Freessjablonen zijn traploos instelbaar voor elke scharnier positie.

• Geschikt voor zowel binnen- als buitendeuren (1,2 mm speling).

Mallen op maat voor iedere situatie:

• Naast de scharniermallen voor standaard sponningen, kun je ook mallen bestellen voor
afwijkende maten. Hierbij kun je zelf het achterhout bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld in
plaats van 8/9 mm voor deuren van 40 mm, kiezen voor achterhout 22/23 mm voor deuren
van 54 mm.

• Voor kaderprofiel of een later te monteren tochtstrip, is er een plus (+) variant. Het
achterhout is dan i.p.v. 8/9 mm 8/14 mm.

• Alle freesmallen zijn gebaseerd om Ring en beitel combinatie: Ring 24 mm en Beitel 18 mm

Freesmallen zijn ook geschikt voor renovatie:

• De scharnier positie is eenvoudig over te nemen bij renovatie,
door de dubbele bodem in de Freessjablonen.

• Bij een afwijkende bovenmaat van het scharnier, kun je eenvoudig
een renovatieblokje op de rail schuiven. Hierbij wissel je de
buitenste plankjes om.

Een houten freesmal waarmee u scharnieren kunt inkrozen.

Aanslaglip
Op de kop van de buitenste plankjes zit een stalen lip
van 2 mm dik. Dit vormt de aanslag op de deur.
Dit zorgt voor 2 mm speling tussen deur en kozĳn.

Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan
contact met ons op.

e-mail: info@riens.nl

Voor een overzicht van ons volledige assortiment en
instructie video's, kijk op:

www.riens.nl
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Scharniermallen zĳn verkrĳgbaar voor de
volgende scharnierhoogtes

76x76 - 80x80 -79x89 - 89x89 - 90x90 - 100x100
102x89 - 114x89 - 120x89 - 160x89



Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan
contact met ons op.

e-mail: info@riens.nl

Voor een overzicht van ons volledige assortiment en
instructie video's, kijk op:

www.riens.nl

Binnenkant deur

De strip vormt de aanslag aan de
binnenkant van de deur.

Draai het lipje 45 graden, zodat het op de
bovenkant van de deur botst.

De lip op de bovenkant van het plankje
vormt de aanslag in het kozijn. Dit zorgt
voor 2mm speling.

HB

Door “HB” op de buitenkant van deur te schrijven,
geeft u aan wat “Hangkant Boven” is. Dit is de
zijde waar de scharnieren uitsteken.
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