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Montagehandleiding

Veiligheids kierstandhouder
U heeft een Veilig veiligheids kierstandhouder aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat 

voor u een optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor 

gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. Alle Veilig producten zijn met zorg onder de strengste 

kwaliteitseisen geproduceerd. 

Boormachine met boor Ø2 mm en Ø3 mm

Montage benodigdheden

Rolmaat en potlood

Montagestappen

Toepassing

Voor binnendraaiende deuren (zowel links- als rechtsdraaiend).

Meet met behulp van de rolmaat een hoogte van 150 cm op de deur (vanaf de grond gemeten) en markeer 

deze hoogte. 

Plaats op deze hoogte de gaffel horizontaal op het deurvlak, zodanig dat de nok naar het naast liggende 

kozijn wijst. De zijkant van de montageplaat van de gaffel moet gelijk liggen aan de kopse zijde van de deur. 

Teken de bevestigingsgaten af. 

Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø2 mm. 

Schroef de gaffel vast met de kruiskopschroevendraaier en de meegeleverde houtschroeven 

(4 stuks à Ø4,5 x 35 mm).

Sluit de deur. Positioneer het scharnierblokje zodanig over de gaffel, dat de nok van de gaffel met gelijk 

verdeelde speling rondom in de gleuf van de voorplaat is gesitueerd. De voorplaat moet vrij kunnen 

scharnieren. Teken de schroefgaten af. 

Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø3 mm (voor zowel hard als zacht hout)

Monteer de kierstandhouder met de kruiskopschroevendraaier en de meegeleverde houtschroeven 

(twee stuks à Ø5 x 60mm).

Kruiskopschroevendraaier

1

2

3
4

5

6
7

Type 1



3

Montagehandleiding

Veiligheids kierstandhouder
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Montagehandleiding

Veiligheids kierstandhouder
U heeft een Veilig veiligheids kierstandhouder aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat 

voor u een optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor 

gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. Alle Veilig producten zijn met zorg onder de strengste 

kwaliteitseisen geproduceerd. 

Boormachine met boor Ø3,5 mm

Montage benodigdheden

Rolmaat en potlood

Montagestappen

Toepassing

Voor binnendraaiende deuren (zowel links- als rechtsdraaiend).

Meet met behulp van de rolmaat een hoogte van 150 cm op de deur (vanaf de grond gemeten) en markeer 

deze hoogte. 

Plaats bij de markering het voetje. Zorg ervoor dat de zijkant van het voetje gelijk ligt met de kopse zijde van 

de deur en dat de nok van het voetje richting het kozijn wijst en teken de schroefgaten af. 

Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø3,5 mm

Schroef de voet vast met de meegeleverde schroeven 4,5 x 35 mm

Positioneer de arm dusdanig dat de nok van het voetje ter hoogte van het midden van de uitsparing van de 

arm zit. Teken onderzijde arm van de kierstandhouder af. Schuif de arm iets van de nok (voetje) af, dusdanig 

dat de arm de nok elkaar net niet raken. Bij een sluitnaad van 4 mm is de ideale afstand tussen rand kozijn 

en rand arm 10 mm 

Teken de schroefgaten af 

Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø3,5 mm

Schroef de arm vast met de meegeleverde schroeven 4,5 x 50 mm. 

Plaats de arm over het voetje heen en controleer de werking door de deur te openen.

Indien het product goed functioneert: afdekdopjes op de schroefkoppen van de arm plaatsen.
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Montagehandleiding

Veiligheids kierstandhouder
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