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Het door Bernat Kozijnen geproduceerde kozijnen en deuren 
voldoen aan de eisen van de bepalingen over bouwproducten.

- de kleur van de secties is hetzelfde en uniform op alle oppervlakken of delen van het oppervlak die zichtbaar kunnen zijn
na het installeren van het schrijnwerk van secties,

- de oppervlakken van de secties zijn glad, vlak, vrij van holtes, onzuiverheden, putjes en andere zichtbare gebreken,

- de extrusielijnen die als resultaat van het proces ontstaan, zijn niet visueel opvallend,

De goederen vertonen geen gebreken (niet-naleving van het contract), indien de visuele inspectie met normaal of 
gecorrigeerd zicht vanaf een afstand van 2 m, loodrecht op het oppervlak, bij daglicht vallend onder een hoek van 
45 graden naar het noorden of bij geschikt kunstlicht aantonen dat:
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Houd er bij de aankoop rekening mee dat de aan u verkochte 
goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt en 
dat hun eigenschappen overeenkomen met de eigenschappen van 
dit type goederen, ook wanneer het gebeurt dat:

- er zal een doorbuiging van het frame of de vleugel zijn
(op voorwaarde dat het gesloten blad gelijkmatig aan het frame hecht, waardoor de dichtheid tussen deze elementen
wordt gegarandeerd),

- de tekening van de nerf op het houtachtige fineer en de houten elementen zal niet erg expressief blijken te zijn,

- in het glas van een isolatieglaseenheid met een oppervlakte tot 1 m2 zullen er 3 gesloten blisters zijn met een diameter
tot 2 mm, en in de perifere zone tot 3 mm,

- in het glas van het isolatieglas met een oppervlakte van meer dan 1 m2 zullen er 4 gesloten bellen zijn met een diameter
tot 2 mm, en in de perifere zone
tot 3 mm, onscherp,

- op de ruit met een oppervlakte tot 1 m2 zullen er lijnkrasjes zijn met een totale lengte van 60 mm en een maximale
lengte van een enkele kras tot 15 mm, en enkele krassen tot 30 mm in de randzone,

- op het glas van de ruit met een oppervlakte van meer dan 1 m2 zullen er lineaire krassen zijn met een totale lengte van
maximaal 70 mm en een maximale lengte van een enkele kras tot 15 mm, en in de randzone tot 20mm,

- een ruit met een oppervlakte van maximaal 1 m2 heeft tot 4 inkepingen en niet-gefocuste spatten aan de randen
met de grootste afmeting tot 4 mm,

- een ruit met een oppervlakte van meer dan 1 m2 zal aan de randen tot 5 inkepingen van niet-geconcentreerde spatten
vertonen
met de grootste afmeting tot 4 mm,

- afstandsframes tussen de ruiten gebogen op de hoeken of gesneden, worden op 3 plaatsen aan de zijkanten
samengevoegd,

- de afstand op de plaats waar de frames worden samengevoegd is 1 mm,

- het fenomeen van interferentie, anisotropie of kleurafwijking zal optreden op het glas van de ruiten, en bij gebruik van
dubbele beglazing, het effect van waterdampcondensatie op de buitenoppervlakken, bevochtigbaarheid van het
isolatieglas door vocht of kleurafwijking,

- op de horizontale rand van het glazen inzetstuk, in het afstandsframe, komen maximaal twee gaskleppen,

- het isolatieglaspakket behoudt zijn duurzaamheid niet bij het temperatuurverschil tussen de buitenlucht
en in de kamer van meer dan 50 ° C,

- de zogenoemde rinkelen van muntins,

Om ervoor te zorgen dat u volledig gebruik maakt van de producten die wij vervaardigen, dient u enkele belangrijke 
tips hieronder op te volgen.

Let op vervuiling die ontstaat tijdens de montage van het raam of de deur, bijvoorbeeld vlekken met mortel. Hier kunnen 
pitting optreden, die niet kan worden verwijderd. Verse mortelspatten moeten met schoon water worden verwijderd. 
Onjuiste verwijdering van de uitgeharde mortelresten kan leiden tot krassen op de profielen. Om deze reden moeten deze 
resten worden verwijderd door zachtjes te tikken met een houten of plastic spatel. De resten van de mortel die in de 
fittingen en pakkingen achterblijven, interfereren met de werking van het product, dus moeten ze daar worden verwijderd. 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het reinigen van de drainagegaten aan de onderkant van het raamkozijn en 
het vastzetten van de aluminium elementen (druipdoppen) - omdat het na verloop van tijd misschien niet mogelijk is om de 
putjes te verwijderen.



LET OP!
Denk eraan om na het installeren van ramen of deuren de beschermtape van de secties onmiddellijk te verwijderen. Omdat 
de raam- en deurprofielen een glad oppervlak hebben en gemakkelijk te reinigen en te onderhouden zijn, kunt u voor het 
reinigen het beste een lichte zeepoplossing gebruiken. Met zijn hulp verwijdert u snel vuil veroorzaakt door stof en regen. Bij 
sterkere vervuiling door viltstift, rubber, krijt, roest, etc.; voor het reinigen worden niet-schurende was- of reinigingsmiddelen 
aanbevolen.

Gebruik geen grofkorrelige schuur- of krashulpmiddelen (stalen sponzen, pannenlappen), sterk alkalische of zure 
reinigingsmiddelen, evenals benzine en oplosmiddelen (nitroverdunner, enz.) voor het reinigen van ramen - deze zouden de 
oppervlakte-eigenschappen aantasten die kan krassen en verkleuring veroorzaken. Let bij het gebruik van glasreinigers op 
ammoniakbasis vooral op het vermijden van contact met het raamprofiel en het randbeslag. Het contact van ammoniak met 
het raamprofiel kan het profiel verkleuren en het contact met het beslag vernietigt de corrosiewerende coating.

ONDERHOUD
De voorwaarde voor de efficiëntie en lichte werking van het hardwaremechanisme van de beslag is het smeren/oliën van 
het beslag. Gebruik vet of machineolie zonder hars en zuur. Regelmatig smeren en oliën (minstens één keer per jaar) van 
alle essentiële, vanuit het oogpunt van bediening, beslagcomponenten op de vleugel en het frame zorgen voor een lichte 
werking van het beslag en beschermen ze tegen vroege slijtage. Stalen antidiefstalhaken vereisen constante smering om 
onnodige wrijving te voorkomen. Controleer daarnaast regelmatig de stabiliteit van boutverbindingen en draai eventueel 
loszittende bouten en schroeven direct aan.
Na 12 maanden en binnen 14 maanden vanaf de datum van verkoop van de goederen, en vervolgens na elke volgende 12 
maanden en binnen 14 maanden vanaf die datum, moeten de goederen op verzoek en op kosten van de gebruiker 
periodiek worden geïnspecteerd en onderhouden door de fabrikant. of verkoper 'service.



LET OP!
Als ramen, balkondeuren en andere goed afgesloten externe openingen de infiltratie van buitenlucht in de voor ventilatie 
noodzakelijke hoeveelheid verhinderen, zoals blijkt uit dauw op de ruiten, moet de ruimte worden uitgerust met 
mechanische ventilatie of geschikte luchttoevoerapparatuur. De pakking mag alleen worden vervangen als de 
waterdichtheid en doorlaatbaarheid van ramen of deuren verslechteren (bijvoorbeeld als gevolg van mechanische schade), 
of in geval van voortijdige veroudering van het materiaal en gunstige weersomstandigheden.

INPAKKEN

Klantspecifieke ramen zijn gelabeld en hebben het bestelnummer waarop ze betrekking hebben op kozijn en vleugel. Alle 
accessoires (bijv. connectoren, verlengstukken, handgrepen, ankers, enz.) zijn verpakt en verpakt. Net als vensters hebben 
ze een bestelnummer en barcodes die worden gebruikt om ze te identificeren.

VERVOER
Voor de opslag en het transport van goederen wordt aanbevolen om geschikte bodems te gebruiken om te voorkomen dat 
het profiel wegglijdt en omvalt (pallets, transportstandaards) en deze vast te zetten met geschikte spanbanden. Ramen, 
deuren en eventuele stationaire stands en stands op transportmiddelen moeten zijn voorzien van afdekkingen die slijtage 
voorkomen (bijv. rubber, vilt, dik karton, enz.). Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen en transporteren 
van gefineerde ramen. De ramen aan de onderkant zijn voorzien van transportrails, waardoor het laden, lossen en 
transporteren van ramen naar het magazijn of de eindklant op een veilige en gemakkelijkere manier gebeurt.

OPSLAG
Ramen en deuren moeten zo worden opgeslagen en opgeslagen dat ze geen schade veroorzaken (vervorming, verbuiging, 
deuken). Ze moeten worden beschermd tegen vuil. De ramen aan de onderkant zijn voorzien van transportlamellen, die 
gebruikt moeten worden voor hun transport en opslag. De ondergrond moet uitgehard, horizontaal en egaal zijn. Producten 
dienen rechtop in een of meer lagen te worden opgeslagen op een manier die ze beschermt tegen beschadiging met 
behoud van de veiligheidsomstandigheden. Mogelijke bekleding of het verpakken van raamelementen mag de kwaliteit niet 
aantasten (bijvoorbeeld door het in witte of lichte folie te verpakken, voorkomen we overmatige oververhitting).



AANPASSING VAN ROLLEN

Rol E

ROL E RICHTING VAN 
AANPASSING:

 DRUKKRACHT 
AANPASSEN HOOGTE ZIJAANZICHT

90O 90O

± 0,8 mm

Rol V (vanaf 2020)

ROL V RICHTING VAN 
AANPASSING:

 DRUKKRACHT 
AANPASSEN

VERTICALE 
AANPASSING

ZIJAANZICHT

90O

180O

270O

360O

90O

180O

270O

360O

± 0,8 mm

± 0,8 mm

± 0,125 mm

± 0,25 mm

± 0,375 mm

± 0,5 mm

[1] 0 = 
basispositie

[2]  -0,8 mm max. 
afstelling

[3]  +1,5 mm max. 
aanpassing

+1,5 mm
+0,8 mm

Rol P

ROLLER P RICHTING VAN 
AANPASSING:

 DRUKKRACHT 
AANPASSEN

HOOGTE ZIJAANZICHT

90O 90O

± 0,8 mm

1

2

3



1. Verwijder het deksel. Ontlast de vleugel.

2. Verticale afstelling -2,0 / + 2,5 mm op de schroef van het 
onderste scharnier [A]. Afstelling met een SW4 zeskantige 
inbussleutel

1. Horizontale instelling -2,0 / 2,0 mm op de schroef van de onderste 
scharnierbeugel [A]. Aanpassing met een binnenzeskant SW4. 

2. Zet de hoes erop.

1. Open de vleugel tot 180o

2. Horizontale afstelling ± 0,5 mm op de schroef van het 
onderste scharnier [C] Afstelling met een inbussleutel 
SW 2.5. 

AFSTELLING VAN DE STEUN VAN HET 
ONDERSTE SCHARNIER EN HET ONDERSTE 
SCHARNIER

Verticale aanpassing

Horizontale aanpassing

Druk aanpassing

A

B

C



1. Open de vleugel.

2. Horizontale afstelling -2,0 / + 3,0 mm op de schroef in 
de steun [A].

3. Horizontale afstelling met een SW4 inbussleutel. 

1. Zet de vleugel in de kiepstand.

2. Instellen van de klemkracht ± 0,5 mm op de schroef in 
de stang [B].

3. Afstellen van de klemkracht met een SW4 inbussleutel.

AANPASSING VAN DE ONTWIKKELING

Horizontale aanpassing

Druk aanpassing

A

A



AFSTELLEN VAN DE VERDEKKEN SCHARNIEREN (DESIGNO)

Op het raam begrenzer

Op de onderste scharnierbeugel / onderste scharnier






