Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren

schuifkassement PROF
Een Uniek concept .

Deurblad zowel
rechts- als
linksdraaiend
plaatsbaar

1.	Thys Ready Door “classic” plaatsklare deur en schuifkassement “PROF “
- scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met
sleutel. ( wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar)

Schuifkassement

“PROF” 18 mm MDF met dichtingstrip*

* schuifkassement MDF zwart (nearly black- bluestone) zijn niet voorzien van dichtingstrip.

De schuivende deurlijsten maken het kassement:
- aanpasbaar aan de juiste diepte van de muuropening.
- indien muur niet horizontaal of vertikaal recht is en/of verschillend in diepte is, deurkast makkelijk pas te plaatsen.
- perfect esthetisch te plaatsen.
- chambranten hoeven niet genageld te worden, gewoon in dagstuk schuiven.
Het MDF dagstuk is vervaardigd uit 18 mm MDF. Dit garandeert: - stabiliteit
- beperkt uitzettings coëfficient
											
- hoge schroefvastheid voor de scharnieren
De listel is voorzien van een dichtingsstrip. De dichtingsstrip vermindert luchtdoorvoer tussen 2 ruimtes.
Hierdoor verlaagt de dichtingsstrip:
- tocht doorvoer (bespaart energie = economisch)
								
- geluid doorslag
								
- reuk verplaatsing
De soepelheid van de dichtingstrip vangt een lichte kromming van het deurblad op.
Vermindert geluid bij forse sluiting van het deurblad.

Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren

schuifkassement PROF
Ready Door: Hoe bestellen? Elke deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft van het door u
gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.
THYS READY DOOR ENKELE DEUR: U bestelT uit de THYS interieur Cataloog.

1 x Deurblad + 1 x Schuikassement (inclusief deurbeslag) + 1 x deur klink.
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3 x scharnieren
listelgroef
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3 x met dichtingstrip
2 langskanten en 1 kopstuk
Deur KLINK

3

Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com
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2.

Plaatsing Thys Ready Door Classic met schuifkassement “PROF”

Stap 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en
5 tot 10 cm breder is dan het deurblad; dit vereenvoudigt de plaatsing van de deurkast in de muuropening.
De schuivende deurlijsten bedekken de opening tussen de muuropening en het geplaatste deurgeheel.

Stap 2: Keuze breedte maat schuifkassement “PROF”

Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven).
De grootste breedte maat is bepalend. De breedte maat van de
muur mag maximum 25 mm breeder zijn dan het door u gekozen
schuifkassement “PROF”
bv.
breedtemaat muur: 113 mm = schuifkassement 105 mm
breedtemaat muur: 154 mm = schuifkassement 130 mm
breedtemaat muur: 205 mm = schuifkassement 205 mm

breedte schuifkassement
80 mm
105 mm
130 mm
155 mm
180 mm
205 mm
230 mm
255 mm

muur diepte
80 - 104
105 - 129
130 - 154
155 - 179
180 - 204
205 - 229
230 - 254
255 - 279

Stap 3: Monteren van de schuifkassement “PROF”
1. Kies de draairichting van het deurblad.
(deurblad is zowel links- als rechtsdraaiend plaatsbaar)
Schuifkassement PROF is zowel voor een links- als rechtsdraaiend deur
plaatsklaar. Aan onder en bovenkant van de 2 langskanten van het schuifkassement bevindt zich een lip. Aan bovenkant schuifkassement wordt
het kopstuk tussen de 2 lippen van de langskanten geplaatst. Onderste
lip van de 2 langskanten dient te worden afgezaagd. De afgezaagde kant
wordt op de grond geplaatst.
2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat.
		Het kopstuk dient geplaast te worden tussen de 2 uitstekende lippen
bovenkant schuifkassement.
De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 5 mm (2
mm scharnierkant + 3 mm slotkant) + 2 x 8 mm.
Voorbeeld :
Deurbladbreedte = 830mm
				
Kopstuklengte = 830 mm + 5 mm + 16 mm = 851 mm
3. Monteer de 3 delen van de scharnieren + de slotplaat in de daarvoor
voorziene uitfrezingen van het schuifkassement.

4. Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het
deurblad, 100% gelijk met de zijkant van het deurblad.
Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het
deurblad en deurkast in elkaar passen.

5. Plaats tussen de 2 uitstekende lippen van het schuifkassement het
kopstuk en schroef het zijdelinks vast met de 4 voorziene boorschroeven
(4 x 40)

Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com
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6. Plaats het schuifkassement met 1 zijde chambranten 1mm van de grond om
later contact met water te minimaliseren. Plaats het schuifkassement met
behulp van een waterpas in de muuropening . Beide onderzijden van de
2 benen van het schuifkassement dienen horizontaal op gelijke hoogte in
de muuropening bevestigd te worden. Kit deze speling van 1 mm later af
met THYS montagelijm.
7. THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËn (bestelnr-REF. 263403)
Zet uw schuifkassement met 4 spieën tussen kopstuk en
bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening.
Zij drukken het schuifkassement naar beneden tegen de
vloer en houden het tijdelijk vast in het deurgat terwijl U
de deurkast bevestigt in de muuropening.
8. THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks)
(bestelnr-REF.

263397)

Voor een perfecte plaatsing van het schuifkassement t.o.v.
muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven
te gebruiken.
De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe het
schuifkassement op één tiende millimetermaat juist van
diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant
voor de exacte speling rond het deurblad.
Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een
goedwerkende
deurdraaibeweging.
Schroef
de
afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte
van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de
listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de
oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.
9. Bevestig de deur aan het schuifkassement.
Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.

10. Vóór definitieve montage van het schuifkassement in de muuropening het
deurblad meermaals openen en sluiten om na te gaan of de speling rondom
het deurblad goed is. (scharnierkant; 2 mm / slotkant; 3 mm) indien nodig
bijregelen met de 6 afstandsschroeven.
11. Zaag kopstuk chambrant van lengte gelijk aan het gezaagde kopstuk
(zie punt 2)
Plaats in de voorziene sleuf van het schuifkassement, zijde scharnier en
slotplaat, de 3 chambranten met korte lip (10 mm).
Houdt chambrant met gedeeltelijk verwijderde lip bovenaan.

Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com
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12. THYS MONTAGESCHUIM (bestelnr-REF. 263373)
Zet het schuifkassement, samen met de reeds geplaatste
chambranten definitief vast aan de muur met de
speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor
deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten
staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de
muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming
van de deurkast bij uitharden.
Spuit een beperkte hoeveelheid THYS montage schuim
(deze zet verder uit bij uitharding), ter hoogte van de
2 hoeken van het kopstuk en de 6 geplaatste regelbare
afstandsschroeven.
Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS
montage schuim met een scherp voorwerp.
De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een
inhoud van 0,75l. en stabiliseert 3 tot 4 deurkasten.
13. THYS MONTAGELIJM (bestelnr-REF. 263410)
Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door
middel van THYS montagelijm en houdt de gelijmde listels
op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats
gevonden (±25min.).
Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel
groef van het kopstuk.
14. Slot: plaats de dagschieter in de gewenste deurdraairichting
en controleer het slot op haar werking en plaats het slot in
het deurblad.
Klink: plaats de klink.
15. In het schuifkassement is er, voor een perfect aanpassen van dagschieter
tegen deurkast, een bufferzone voorzien van ± 2 mm. Snij deze zone
schuin met een scherp voorwerp vertrekkende van de rand van de metalen
sluitplaat naar diepste punt dagschieter uitfreezing.
16. Zaag kopstuk chambrant van lengte gelijk aan het gezaagde kopstuk (zie
punt 2)
Plaats de 3 chambranten met lange lip (30mm) in de voorziene sleuf van
de andere zijde van het schuifkassement. Houdt chambrant met gedeeltelijk verwijderde lip bovenaan. Voor blijvende bevestiging tegen muur is
het aan te raden enkele proppen THYS montagelijm tegen de muur aan te
brengen, duw de chambranten tot tegen de muur.
17. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en schuifkassement, listel en
deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 7) om opstijgend vocht te
voorkomen.
Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw
(max. 10% muurvochtigheid).

Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

AFWERKING VAN
HOUTENDEUREN
Hout is mooi en haar natuurlijke opbouw maakt elke deur
uniek en verschillend.
Kleurverschillen, zachtere en hardere structuren, een vergroeiing in de structuur tijdens haar opbouw zijn haar
eigen. Dit levend materiaal maakt haar zo verschillend van
de geordende opbouw van kunststof of papier.
Gezien fineer een levend materiaal is, dient het zeer goed
handmatig opgeschuurd te worden voor het aanbrengen
van een olie beschermlaag. Eigen aan fineer is het risico
van lijmdoorslag. Lijmdoorslag wordt fel geaccentueerd
bij het kleurloos vernissen en/of vernissen na het
aanbrengen van een beits. Deze behandeling wordt
dan ook afgeraden en doet elke garantievorm naar
afwerking, in welke vorm dan ook, vervallen.
Het samenvoegen van fineer kan donkere en lichtere banden geven alnaargelang de lichtinval.
Gezien het eigenschappen zijn eigen aan het product kan het hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Houten
deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden.
Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten.

Wij raden u aan houten deuren af te werken met THYS NATUUR OLIE.
Deze werd speciaal voor hout afwerking EIK/Beuk ontworpen en getest.

THYS Natuurolie als houtbescherming voor deuren
-		 Verzadigt de bovenlaag van hout.
-		 Is vocht en vuilafstotend na uitharding.
-		 Accentueert de unieke structuur van hout.
-		 De elasticiteit van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging eigen aan hout.
-		 Een lokale beschadiging kan eenvoudig bijgeolied worden.
-		 Oververnisbaar met een PU-vernis. Nooit met een waterdragende vernis.
VOORBEREIDING:
-		 Eiken hout opschuren met een fijne korrel (80-100)
-		 Volledig ontstoffen voor het aanbrengen van de THYS natuurolie
Toepassing:
1. Olie goed schudden voor gebruik.
2. Gelijkmatig aanbrengen met een doek en goed inwrijven.
3. Overtollige olie verwijderen met een doek.
4. 24u laten uitharden.
5. Proceduren herhalen.
Onderhoud: 2 in 1 - THYS natuurolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.
Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking
De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.

Castle Grey
Eik
Ref.: 002583

Castle White
Eik
Ref.: 002590

Honing
Eik
Ref.: 001289

Castle White
beuk
Ref.: 002590

Voor verdere inlichting:
info@groupthys.com of www.groupthys.com

THYS DEUREN INDUSTRIE
Veiligheidsglasdeuren
THYTAN
EVERYWAY:
Scharnierend 2 x 90°
PROF:
Met vloerpomp
SLIDING:
Schuifrail.

Houten deuren
Classic:
Enkele deur	 3 zichtbare scharnieren
Dubbele deur 6 zichtbare scharnieren
PIVOT EVERYWAY:
Sluiting zonder zichtbare scharnieren.
SLIDING:
Schuifrail.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN : te vinden op
WWW.GROUPTHYS.COM
- THYS Ready Door®, het plaatsklare deurgeheel, is zowel links als rechts
draaiend in de muuropening te plaatsen.
Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de
dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste
draairichting te plaatsen.
- Alle deurkasten, tot 40 cm breedte, en deurbladen van 63 tot 93 cm
vermeld in de THYS interieur cataloog ( met uitzondering van de niet
voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina’s) zijn voorgeboord om
het deurbeslag te plaatsen. Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen
beiden één deurgeheel: THYS READY DOOR®.
- THYS interieur cataloog bevat een uitzonderlijke brede keuze
plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte decor gehelen
welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren ,
veiligheidsglasdeuren, brandwerend 30 - 60 min. Deurbladen verkrijgbaar in
201.5cm , 211.5cm en 231.5cm deurbladhoogte.
- Ready Door: Hoe bestellen?
Elke deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

