
INSTALLATIE VOORZETRAMEN

STAP 1 | Beschermfolie verwijderen
Het is belangrijk dat je gebruik maakt van een
schone, stofvrije ruimte en dat er geen vuil
tussen je raam en voorzetraam kan komen. 
Verwijder de beschermfolie van 1 zijde van het
voorzetraam. Maak deze zijde schoon met een
doek. 

STAP 2 | Isolatieband aanbrengen
De isolatiebanden dienen geplakt te worden
langs de randen van het voorzetraam. De
isolatieband is zelfklevend, dus deze plakt al
als je het van de band afrolt. Daarna is het
moeilijk om het nog te verwijderen. Zorg dat de
band goed echt ligt en druk de isolatieband
goed aan. 

STAP 3 | Ventilatie
Heb je oude kozijnen? Let op want deze kunnen
vochtig worden aan de binnenkant. Laat dan
een stukje van de isolatieband open zodat het
tussen de ruit en het voorzetraam kan
ventileren. 
Laat onderaan, links & rechts 2 cm open. 

STAP 4 | Voorzetraam aftekenen
Teken rondom het kozijn op een paar plekken
de positie van het voorzetraam af, op 2 cm van
de rand van het raamkozijn. 
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STAP 5 | Voorzetraam fixeren
Plak je voorzetraam op de afgetekende positie,
doormiddel van duct tape aan de bovenzijde.
Plak aan de onderzijde een extra stuk tape, zo
fixeer je de plaat extra. 
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STAP 6 | Knevels aftekenen
Teken de punten af waar de knevels bevestigd
moeten worden. Deze komen op 0,6 cm van de
rand van het voorzetraam. Teken ze af op 5 cm
van iedere hoek. Verdeel vervolgens de
tussenliggende knevels over alle zijden. Laat ze
niet meer dan 30 tot 40 cm van elkaar
verwijderd zijn. 

STAP 7 | Knevels vastschroeven
Plaats de knevel op de juiste plek met het
afstandsbusje tegen de rand van het
voorzetraam zodat deze ingeklemd is. Schroef
de knevels vast met een schroefboormachine
met kruiskopbitje. Begin met vastschroeven
van de onderste knevels. Zorg dat je de schroef
niet te strak aandraait. De knevel moet nog
kunnen draaien.

STAP 8 | Afronden
Verwijder het duct tape en haal vervolgens het
voorzetraam uit de knevels. Verwijder nu het
beschermfolie en maak de plaat schoon met
een zachte doek. Gebruik nooit glassex op je
plaat. Dit kan de plaat dof maken. Klem het
voorzetraam terug in de knevels. Je
voorzetraam is nu gereed.
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