
Handleiding Storax wandluiken S-1000 serie
Voor aanvang montage

Sparing
• Zorg ervoor dat u het juiste wandluik heeft in verhouding tot de opening waarin deze wordt 

geïnstalleerd; elk product heeft een unieke referentie op het etiket (luiknummer), die verwijst 
naar de tekeningen 

• Controleer of de sparing loodrecht en waterpas is voordat u met de montage begint. Het 
wandluik is ontworpen voor een sparing die niet groter is dan 5 mm van de maatvoering van 
het luik.

• Controleer voordat u de verpakking verwijdert of de totale afmetingen van het wandluik 
passen in de gemaakte sparing, indien correct, de transportverpakking verwijderen en ervoor 
zorgen dat losse voorwerpen worden bewaard.

Montage

Openingen
Om aan de brandcertificering en functies te voldoen dienen de volgende openingen te worden 
aangehouden.
• Frame tot wandluikopening = maximaal 3 mm. 

(geproduceerd om 2 mm toe te staan)
• Bij tweevleugelige wandluiken=  maximaal 3 mm. 

(geproduceerd om 2 mm toe te staan)
• Structurele opening tot frameopening = 5 mm overmaat

Vermaken afmetingen wandluiken
De wandluiken worden op maat gemaakt en kunnen niet worden ingekort of aangepast.

Bevestigingsmiddelen
• Voor metselwerk of beton: de wandluiken moeten worden geïnstalleerd met minimaal 

M6 staalanker bevestigingen.
• Voor wandmontage op gipskarton: de wandluiken moeten worden geïnstalleerd met een 

minimum gipsplaatschroeven 3,5 mm (staal) of stalen houtschroeven

Benodigde gereedschappen
• Accu- of elektrische boormachine, of schroevendraaier, eventueel geschikt voor 

gemetselde wanden.
• Basis handgereedschap
• Afstandshouders
• Waterpas



Afwerkingen
Alle stalen onderdelen van het luik en frame worden afgewerkt geleverd in een poedercoating 
(wit). Het wandluik is compleet afgewerkt, maar kan indien gewenst geschilderd worden om te 
passen bij andere wandafwerkingen. Bij het schilderen van de luiken moet de poedercoating 
licht worden geschuurd.

Installatie instructies
• Zorg ervoor dat de opening waterpas en loodrecht is en dat de opening ongeveer 5 mm 

groter is dan het frame
• Positioneer het frame in de opening en plaats de onderkant op een paar 2 mm 

afstandshouders
• Gebruik de 2 verzonken bevestigingspunten van het frame, bij voorkeur de bovenste 

bevestigingspunten aan elke kant.
• Monteer het frame, nog niet volledig vastgedraaid
• Voeg meer afstandshouders toe rond de resterende 3 zijde om gelijke afstanden te creëren, 

zodat luik kan worden gesloten met een gelijke opening tussen het luik en frame.
• Controleer of de sluiting past binnen het frame en het slot voor u de bevestigingen volledig 

vast draait
• Zet de resterende bevestigingen vast, zorg ervoor dat alle bevestigingsgaten worden 

gebruikt.

Let op
Tijdens het installatieproces moet de deur bij grotere luiken mogelijk worden verwijderd, dit kan 
worden gedaan door de 2 schroeven in het paneel los te maken, 1 op het bovenste draaipunt 
en 1 op het onderste draaipunt. Het wordt aanbevolen om dit te doen met een handmatige 
schroevendraaier met groot bereik en niet met een accuboormachine.
Bij brandwerende panelen kan het nodig zijn om de zilverfolie en steenwol te verwijderen om de 
schroeven te bereiken. Zorg ervoor dat de Steenwol en folie worden wordt teruggeplaatst om de 
brandwerendheid te waarborgen.
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