
MONTAGE HANDLEIDING:
Lees voor het monteren de montagehandleiding.

MONTAGE IN DE DAG: 
1: Geschikt voor toepassing op houten kozijnen, montage in de dag aan de 

binnenzijde van de woning.
2: Zie toepassingsmatrix voor de juiste onderdelen en max afmetingen.
3: Alle bevestigingsgaten voorboren met 4 mm, schroeven onklaar maken ! 
4: Meet de dagmaat waarin de kokerprofielen van de Fix&Go worden geplaatst. 

Haal van deze maat nog 12mm af voor de einddoppen en speling. 
5: Zaag de kokerprofielen op de gewenste maat. Voor een esthetisch mooier 

resultaat, probeer de open ruimtes zo veel mogelijk gelijk te verdelen door aan 2 
zijdes in te korten. Na het zagen plaatst u de 2 witte 25x25mm einddoppen.

6: Meet de dagmaat waarin de SecuBar Twist buizen worden geplaatst. Haal van 
deze maat 4mm af en zaag de buizen op de juiste lengte. 

7: Indien er een tussenspijl toegepast wordt moet deze op ingekort worden op 
dagmaat minus 7 mm. Na het opmaat zagen van de tussenspijl dient de 
zaagbraam weg gevijld te worden. 

8: Zet het gehele traliewerk in elkaar en plaats het in het raam of in de 
daglichtkoepel. Het is gemakkelijker als dit met 2 mensen gebeurd. 

9: Zet de Fix&Go vast met de meegeleverde 6x50 (CK)schroeven (3 mm voorboren)
en maak deze onklaar d.m.v. kapot boren / vullen met staalplamuur, plaats het 
ronde afdekkapje in de montage gaten.

10: Zet de eindsteunen van de tussenspijl vast met de meegeleverde 6x50 (VK) 
spaanplaatschroeven (3 mm voorboren)en maak deze onklaar d.m.v. kapot boren 
/ vullen met staalplamuur

TOEPASSINGS MATRIX SECUBAR FIX ‘N GO MODULAIR TRALIEWERK: 
Max afmeting raam opening:

MONTAGEWIJZE:

BENODIGD VOOR MONTAGE:
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SECUBAR FIX ‘N GO

H

H

H

H

5 spijls / 990mm

5 spijls / 990mm

8 spijls / 1490mm

8 spijls / 1490mm

11 spijls / 1990mm

11 spijls / 1990mm

H = bij standaard SecuBar Twist buis: max 990 mm
H = bij SecuBar Twist buis Heavy Duty: max 1300 mm


