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CONTROLEER DE LEVERING

Deze handleiding behandelt de installatie van Stertekt inspectieluik 600 X 600 mm in C60  
profielsysteem.

Bij ontvangst, controleer of de volgende onderdelen intact en onbeschad-

igd zijn. Reclameer onmiddellijk als er zichtbare gebreken zijn, We kunnen 

geen klachten over zichtbare gebreken accepteren nadat het inspectieluik 

is gemonteerd. Zie ook de instructies voor de opslag en de opslag en het 

onderhoud van Stertekt akoestiek - deze kunnen worden gedownload van 

www.stertekt.com

Buitenframe Binnenframe

met voorgemonteerde plaat

DEMONTEER HET INSPECTIELUIK VOOR MONTAGE

www.stertekt.com

ONDERDELEN

DWARSDOORSNEDE GEMONTEERD

1:  Ontgrendel het binnenframe van het  
buitenframe door op de aangegeven 
plekken te drukken.

2:  Wanneer het frame is ontgrendeld, 
kunt u de karabijnhaak losmaken.

3:  Nu kunt u de frames uit elkaar pakken. 

MONTAGEHANDLEIDING
voor Stertekt® inspectieluik 600 X 600 mm
gemonteerd in C60 railsysteem.
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MONTAGE VAN 600 X 600 MM INSPECTIELUIK

4:  Knip voor montage een sparing in de 
twee plaat dragende profielen die het 
inspectie luik zullen dragen.

5:  Railsysteem, voorbereid voor de  
installatie van 600 mm inspectieluik.

6:  Plaats het buitenste frame en bevestig 
deze aan de rails met 4 zelftappende 
schroeven Hierna legt u het binnen-
frame op zijn plaats.

AANPASSEN PROFIELEN

Met vervanging van 1 onderbroken hoofdprofiel. Zonder aanpassingen aan  hoofdprofielen.

7:  U opent het inspectieluik door op de 
Stertekt plaat te drukken bij de  
vergrendelingen.

8:  Wanneer u de karabijnhaken los  
maakt, kunt u het luik in zijn geheel  
openen.
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