VERWERKINGS VOORSCHRIFTEN HOUTEN KOZIJNEN

!
Opslag houten kozijnen
!Het is het beste dat de kozijnen direct vanaf het transport naar

hun plaats in de gevel worden gebracht.
Wanneer dit niet mogelijk is dient onderstaande instructie te worden aangehouden om de
levensduur van de kozijnen te waarborgen.

!Onze kozijnen dienen altijd verticaal,vrij van de ondergrond (10-30 cm) te worden opgeslagen.

Daarnaast moeten de kozijnen tijdens hun opslag op de bouwplaats worden beschermd tegen
zon,regen-of sneeuwval.
Het heeft de voorkeur de kozijnen binnen een geconditioneerde ruimte op te slaan,zodat het
houtvochtgehalte gehandhaafd blijft.
Wanneer dit niet mogelijk is,is het aan te raden de kozijnen onder zeilen op te slaan.
Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie
van de kozijnen. Er moet dus voldoende ruimte blijven tussen het zeil en de kozijnen.
Het dient altijd voorkomen te worden dat er tijdens de opslag water in de sponningen van de
kozijnen komt te staan. Hierdoor kan na verloop van tijd namelijk schade door houtrot aan het
kozijn ontstaan.

!
Kozijnen in folie verpakking
!Onze kozijnen worden aangeleverd in folie verpakking. Dit is ter bescherming tegen

beschadigingen die tijdens transport en/of werkzaamheden op de bouwplaats kunnen ontstaan.
Het is aan te raden de folie zo lang mogelijk om het kozijn te laten zitten.
Om vocht tussen de folie te voorkomen is het noodzakelijk dat de folie aan de onderzijde is
losgesneden.

!
Folie verwijderen
!Snij de folie diagonaal open. Trek de folie strak en snij langs het kozijn de folie los.

Let er wel op dat er tijdens het snijden spanning op de folie blijft staan. Voorkom beschadigingen
aan het kozijn!

!
Glas
!Wees zeer voorzichtig met eventuele las-schuur-of slijpwerkzaamheden. De smeltende deeltjes
kunnen een onherstelbare schade aan het isolatieglas toebrengen.
Spontane glasbreuk kan o.a. ontstaan door plaatselijke opwarming,slagschaduw of hard
dichtslaan van draaiende delen. Vermijd dit zoveel mogelijk!

