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Montagehandleiding 
scharnierende hordeur 5000

- E -
Assembly instructions 
insect screening door 5000

Inhoud horpakket:
2 verticale profi elen (1), 2 horizontale profi elen 
(1), 1 tussenprofi el (2), 4 hoekstukken (3)
2 koppelblokjes (4), inrolpees (5), horrengaas, 
3 sets scharnieren (6), 2 handgreepjes (7), 1 
magneetslotje (8), 1 inroller (9), 
32 schroeven 3,5 x 9,5
6 schroeven 3,5 x 13
8 schroeven 2,9 x 16
4 schroeven 4 x 38

Benodigde gereedschappen:
rolmaat, boormachine, metaalboortjes 2,5 en 
3 mm, metaalzaag, schroevendraaier, rubberen 
hamer, hobbymes

1. De hordeur wordt altijd op het bestaande kozijn 
gemonteerd. De hordeur overlapt het kozijn mini-
maal 15 mm aan alle zijden. Bovendien moet aan 
beide zijkanten op het kozijn voldoende ruimte 
overblijven voor de montage van scharnierdelen 
en sluitingen: totaal 35mm.

2. Meet de hoogte (H) en de breedte (B) van het 
deurkozijn (dagmaat, fi guur 1). 

3. Zaag de hoogteprofi elen op maat: hoogte = 
maat H (zie stap 2). Zaag de breedteprofi elen op 
maat: breedte = maat B (zie stap 2) - 30 mm! 

4. Bepaal de montagehoogte van het tussenpro-
fi el. Zorg ervoor dat deze niet op dezelfde hoogte 
komt als de deurklink. Boor op die hoogte in beide 
verticale profi elen twee gaatjes. Gebruik daarvoor 
de koppelblokjes als mal. Schroef vervolgens de 
koppelblokjes vast.

5. Monteer het frame met behulp van de hoek-
stukken en de koppelblokjes. Aan de voorzijde 
ontstaat een doorlopende inrolgroef. 

6. Bevestig de scharnierdelen en magneet aan de 
zijkant van het hordeurprofi el. Bevestig eerst het 
open scharnierdeel (met de open zijde naar be-
neden). Schuif de scharnierdelen in elkaar (even-
tueel met een plakbandje bij elkaar houden). Pas 
het deurframe tegen het kozijn en teken de schar-
nieren af. Ga op dezelfde manier te werk voor het 
bevestigen van het magneetslotje.

7. Leg het frame op een vlakke ondergrond. De 
deur goed haaks richten. Leg het gaas over het 
frame. Duw het gaas en inrolpees met behulp 
van de inroller in de inrolgroef. Begin in een hoek 
(fi guur 3). Tegelijk met het inrollen van de pees 
wordt het gaas gespannen. Het overtollige gaas 
en de peesuiteinden verwijderen met een mesje 
(fi guur 4).

8. Bevestig de handgreepjes op de hordeur. Be-
vestig de scharnieren en het magneetplaatje op 
het deurkozijn. De deur kan nu in de scharnieren 
worden gehangen.

Wijzigingen voorbehouden.
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Contents of the DIY-kit:
2 vertical profi les (1), 2 horizontal profi les (1), 
1 horizontal middle bar profi le (2), 4 corner pie-
ces (3),  2 middle bar connectors (4), spline (5), 
fi breglass insectscreening, 3 pairs of hinges (6), 2 
handles (7), 1 pce magnetic catch (8), spline tool 
(9), 
32 screws 3,5 x 9,5
6 screws 3,5 x 13
8 screws 2,9 x 16
4 screws 4 x 38

Tools needed:
spring rule, drill, bits diam. 2,5 mm and 3,0 mm, 
hacksaw, screwdriver, rubber mallet, hobby knife

1. Flyscreen door is fi xed on the existing doorframe. 
The door will overlap the doorframe minimally 15 
mm on all sides. In addition at least 35 mm is nee-
ded (totally) at both sides of the doorframe to fi x 
the hinges and magnetic catch.

2. Measure height (H) and width (B) inside the     
existing doorframe (fi gure 1).

3. Cut the profi les to size:
Vertical profi les: height = H. Horizontal profi les: 
width = B - 30 mm. 

4. Determine the position of the middle bar profi le. 
See to it that it is not at the same position as the 
door handle. Drill two holes in both vertical profi les 
by using the middle bar connectors as drilling tem-
plate. Fix the middle bar connectors to the vertical 
profi les. 

5. Assemble the fl ydoorframe with the corners and 
middle bar connectors. The groove for the spline 
should face inwards. 

6. Fix the hinge-parts and the magnetic catch onto 
the vertical profi les. Start with fi xing the open hin-
ge-parts (the opening has to face downwards). Put 
the hinge-parts together and fi x them temporarily 
with a piece of tape. Fit the fl yscreen door against 
the existing doorframe and mark the positions of 
the hinges. Proceed the same for fi xing the mag-
netic catch.

7. Put the fl yscreen door on the fl oor and place 
the insectscreening over the door. Make sure that 
the fl yscreen door is in exact rectangular position. 
The screening is fi xed into the groove using the 
spline and spline tool (fi gure 3). Start in a corner. 
The insectscreen will stretch itself while the spline 
is   pushed into the groove. Cut the excess insect-
screening and spline away with a hobby knife (fi -
gure 6).

6. Fix the handles to the fl yscreendoor. Fix the hin-
ges and the catch plate to the existing doorframe. 
Fit the fl yscreen door into the hinges.

Subject to alterations.


