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AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere 
wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

versienummer montagevoorschrift
                 DGRP000001

D.   Markeer de gaten van de deurgreep (G) op de desgewenste H.O.H    
       maat middels een Priem, boor de schroefgaten met een boor van 
       Ø8mm. Let op! dat er geen slot zit.
       Controleer de plaats van de greep.

        

E.    Schroef  de M6 draadeinden (B) in het M6 deel van de deurgreep (G),
       en plaats de greep met draadeinden + rozet (C) in de schroefgaten.

       Plaats aan de andere zijde het deurgreep rozetje (C) over de draad
       einden en schroef vervolgens de M6 moeren (D) op de draadeinden
       tot het geheel vast zit.

F.   Plaats nu de deurgreep (F) over de M6 moeren (D), druk de greep
       goed aan en schroef de stelschroeven (E) met een inbussleutel
       stevig vast. 

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI deurgrepen.
AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden 
vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale  bruikbaarheid 
worden  gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen 
hebben ondergaan.
Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede 
corrosiewering geeft.

 Onderdelen
A- Bevestigings moer m6 B- Draadeind m6         C- Rozet DGP
D- Moer m6 AD-Deurgreep E- Stelschroef m6x7tbv DGP     F- Deurgreep r14
G- Deurgreep m6  

Benodigde gereedschap; 
schroevendraaier, inbussleutel 4mm
Boor Ø 8 mm, lepelboor Ø18 mm

B.           Bevestiging tbv stuks m6
       Schroef de M6 draadeinden (B) in de M6 gaten van de greep (G),
       schuif de rozetten (C) over de draadeinden (B), en plaats de greep
       met de draadeinden (B) in de gaten. Schroef de bevestigingsmoeren (A)
       op beide draadeinden en draai deze stevig vast.

               Bevestiging tbv stuks Ø14
       Schroef bevestigingsmoer (A) op het draadeind (B).
       Plaats dit van binnen uit in het geboorde gat (Ø 18 mm) in de deur , 
       schuif ring (C) aan de buitenzijde van de deur op het draadeind.
       Schroef vervolgens moer (D) op het draadeind (B).

C.    Plaats nu de deurgreep (F) over de moeren (D), druk de greep 
       (F) goed aan en schroef de stelschroeven (E) met een inbussleutel 
        stevig vast.
        Let op geld niet voor m6 bevestiging!

Toepassing;
Het product kent de volgende deurdikte-indeling:
Standaard dd 38 - 42 mm    Draadeindlengte  m 6x75 mm

  
dd 52 - 60 mm    Draadeindlengte  m 6x90 mm

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling
kan worden opgenomen.
Productype;
Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;
U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met 
agressieve schoonmaakmiddelen.

MONTAGEVOORSCHRIFT
Deurgrepen
H.O.H; 200 , 350 mm

F DCE B GA B C DE F

Enkele bevestiging R14 deel Dubbele bevestiging

Voor enkele bevestiging (stuks)

Voor dubbele bevestiging (paren)

A.    Markeer de gaten van de deurgreep op de desgewenste H.O.H maat    
       middels een Priem. Let op! dat er op die hoogte geen slot zit. 
       Boor aan de blinde deurzijde (zijde waar geen greep komt)  met een 
       lepelboor van Ø18mm een gat van ±10mm diep.
       Boor de schroefgaten met een boor van Ø8mm door, dit dient voor
       beide bevestigingsgaten te gebeuren
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AMI     , Leading in Aluminium 


