
Document : 00.477.637 (Versie 1, Actief) 

Montage instructie  
Insteekveiligheidsgrendel 

 Type DRB 1 

Gereedschap 
Schroevendraaier 
Houtboor Ø18mm en indien geleverd met sluitpot Ø22mm  
 
Deze set bestaat uit: 
 1x insteekgrendel met rozet en greep of knop 

 1x inbouwschoot 

 1x sluitplaat of sluitpot 

 schroeven 
 
Algemene toepassing 
De insteekveiligheidsgrendel is een aanvullende beveili-
ging voor houten ramen en deuren. 
 
Montage 
 
1. Plaats het bijgeleverde sjabloon aan de binnenzijde 

op de deur en om de deurrand. Markeer vervolgens 
met behulp van het sjabloon het hart gat op de 
kopse kant van de deur. Boor een gat van Ø18mm 
in de kopse kant van de deur zodat de inbouw-
schoot hier in past (zie het sjabloon voor de juiste 
inboormaat). Let op! Dat indien er een glas-
plaat in het midden van de deur zit, u het gat 
niet te diep boort. Markeer vervolgens met een 
priem het hart gat op de binnenkant van de deur 
ter hoogte van het zojuist geboorde gat (zie het 
sjabloon voor de juiste positie). Boor hier een gat 
van Ø12mm. Let op! Dat u niet door de deur 
heen boort.  

2. Steek de inbouwschoot in het gat en teken omtrek 
de voorplaat af op de kopse kant van de deur. 
Maak vervolgens een 3mm diepe uitsparing om de 
voorplaat van de inbouwschoot in te laten verzin-
ken. Zet de voorplaat van de inbouwschoot vast 
met de bijgeleverde houtschroeven. Plaats de in-
steekgrendel met greep of knop en rozet in het gat 
aan de binnenzijde van de deur en controleer de 
werking. Schroef het rozet vast bij een correcte 
werking. 

3. Bepaal de plaats voor de sluitplaat of de sluitpot op 
het kozijn door de deur te sluiten en vervolgens de 
inbouwschoot uit te draaien. 

4. Boor een gat van Ø18mm indien geleverd met een 
sluitplaat en boor een gat van Ø 22mm indien ge-
leverd met een sluitpot.  

5. A.  Indien geleverd met een sluitpot dan kan 
 deze worden vast geschroefd op het kozijn. 

 B.  Indien geleverd met een sluitplaat het  
  volgende: 

 

 Plaats de sluitplaat op het kozijn met het gat in het 
 hart van de sluitplaat. Teken de omtrek van de 
 sluitplaat af op het kozijn. Maak een 2mm diepe 
 uitsparing om de sluitplaat in te laten verzinken. 
 Monteer de sluitplaat eerst met één schroef op het 
 kozijn. Stel vervolgens precies af hoe de schoot in 
 de sluitplaat valt. Als de juiste positie van de sluit
 plaat is bepaalt en alles correct werkt dan kan de 
 sluitplaat met de tweede schroef worden  
 vastgezet. 
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