
Montage-instructie
Doorkeeper® voor buiten-
draaiende, moeilijk bereik-
bare ramen en deuren



1. De geadviseerde montagehoogte op een deur is  
 ca. 145cm. Bij een raam kunt u de hoogte naar  
 eigen inzicht bepalen. Teken deze hoogte af op uw  
 kozijn.
2. Gebruik de bijgeleverde boormal om de schroef- 
 gaten af te tekenen waarbij de naad van het raam  
 of deur overeen moet komen met de naad op de  
 boormal. Door het vouwen van deze boormal in   
 een hoek van 90 graden op de naad, kunt u deze  
 gemakkelijk in de naad van uw deur/raamkozijn  
 leggen. 
3. Bij hardhout eerst voorboren met een boor van  
 2,5mm.
4. Gebruik alleen de meegeleverde schroeven:
 - 4,5 x 40mm (3 st.) voor de montageplaat  
  deur/raam.
 - 4,5 x 60mm (3 st.) voor de montageplaat kozijn.
5. Schroef beide delen van de Doorkeeper stevig vast.

6. De Doorkeeper kan vergrendeld worden door de  
 draaibare arm tegen het kozijndeel te draaien en  
 het raam/deur zover mogelijk te openen. In de  
 uiterste stand voelt u een klik. Ontgrendelen kan  
 door het raam/de deur voorzichtig dicht te trekken.

Let op!
De INTERSTEEL Doorkeeper is, i.v.m. de schroeflengte, 
alleen geschikt voor gebruik in deuren/ramen met een 
minimale dikte van 40mm.

De INTERSTEEL Doorkeeper voor naar buiten draaiende 
ramen en deuren is door testinstituut SKG goedge-
keurd als veiligheidsproduct voor toepassing op moeilijk 
bereikbare plaatsen (niet te bereiken zonder gebruik van 
opklim middelen).

1. Steun op raam/deur
2. Steun op kozijn 
3. Draaibare arm
4. Bladveer t.b.v. vergrendeling

Artikelnr.: 003x.480052

Montage IntersteeL Doorkeeper® voor buiten draaiende, moeilijk bereikbare 
ramen en deuren
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Montage Doorkeeper op deur

Let op!

Dit product is niet gecerti-

ficeerd voor toepassing op 

naar buiten draaiende woning 

toegangsdeuren.



Boormal IntersteeL Doorkeeper®

Schroeven

4,5 x 60 mm (3 stuks)

Deze gaten boren in een hoek van 75 graden

Naad vouwen in hoek van 90 graden

Let op!
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Deur/raam

Deur/raam

Kozijn

Kozijn

Schroeven
4,5 x 40 mm (3 stuks)

toepassing:

Op naar buiten  

draaiende ramen.

Montage Doorkeeper op raam



Utrechtsestraatweg 220
NL-3911 TX Rhenen
P.O. Box 128
NL-3910 AC Rhenen

T: + 31 (0)318 - 47 77 77
F: + 31 (0)318 - 47 77 78
E: info@intersteel.nl
W: www.intersteel.nl/doorkeeper Ve
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