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1. Vierkante deurtrekkers reeks 7004
1.1. Algemeen
Kenmerken en voordelen

• Modulaire deurtrekker met vierkante buis.
• Door de constructeur zelf op maat te maken.
• Esthetische, onzichtbare bevestiging door de speciale bevestigingssteunen.
• Eenvoudige en snelle montage met directe verschroeving.
• Horizontale en verticale regeling van +/-1,5 mm.
• Trekkerstang verkrijgbaar in 3 lengtes.
• Afwerking: aluminium, geanodiseerd (niet in champagne en goud) 

of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

Toepassing
• Deuren:

 - Binnendraaiend, buitendraaiend en doorslaand.
 - Opdek en vlak.
 - Standaard (met ingebouwd glas of paneel) en met opliggend 
paneel.

• In combinatie met een klembaar cilinderplaatje of cilinderring.
• Minimale beschikbare profielbreedte: 40 mm.
• De bevestigingsschroeven moeten in minimum 2 wanden 

geschroefd worden. Om een goede bevestiging te hebben, 
moet de profielwanddikte minimaal 1,7 mm zijn.

Vierkante trekkerstang
Bestelnummer Stanglengte
7004-2350 2350 mm
7004-2750 2750 mm
7004-3100 3100 mm

+
Bevestigingsset
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1.2. Bevestigingssets

Samenstelling

• Bevestigingsset bestaande uit:
 - 2x steun (1)
 - 2x bevestigingsschroef (2)
 - 2x bevestigingstap (3)
 - 4x voorgemonteerde stelschroef (4a, 4b)

• Afwerking:
 - steun: aluminium, geanodiseerd of polyester 
poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren

 - bevestigingstap: aluminium
 - schroeven: roestvrij staal

• Met schroeflengtes (L) van 30 en 40 mm. Andere schroeflengtes op aanvraag.

Regeling
• Horizontale en verticale regeling van +/-1,5 mm door 

radiale positionering van de bevestigingstappen.

• Procedure:
1. Stelschroeven (4b) losdraaien  
 (bij gemonteerde deurtrekker).
2. Trekker afnemen.
3. Bevestigingsschroeven (2) 1 omwenteling losdraaien.
4. Positioneren tappen (3).
5. Bevestigingsschroeven (2) vastdraaien.
6. Deurtrekker opnieuw monteren en vastzetten  
 met beide stelschroeven (4b).

Bevestigingsset
Bestelnummer Schroeflengte L
7024-1 30 mm
7024-2 40 mm

horizontaal

verticaal
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1.3. Montage

Positie deurtrekker
• L = overmeten lengte van de deurtrekker.
• Afmeting X (min. 70 mm) is afhankelijk van:

 - de hoekverbinders (er kan niet in een 
hoekverbinder geschroefd worden)

 - de draaicirkel van de deur
 - de gewenste positie

Uitfrezingen

Afzagen deurtrekker

Standaard deur Paneeldeur

Vrije doorgang van de 
schroef in het paneel.
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Montagevolgorde

Bevestigingstappen en schroeven monteren

• Schroef vastzetten met 
sleutel 13 mm.

• Tap kan bijgeregeld worden 
met sleutel 18 mm.

Steunen monteren op de trekker Steunen en trekker aan elkaar klemmen

Trekker plaatsen Trekker vastzetten op de tappen

horizontaal

verticaal

De steunen in de 
trekkerbuis schuiven.

Steun op de trekker 
klemmen door 
middel van de 
stelschroef.

De deurtrekker op de 
bevestigingstappen 
plaatsen.

De deurtrekker wordt op de bevestigingstap 
geklemd door middel van de stelschroef.
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2. Deurtrekkers reeks 6000

• De deurtrekkers zijn links en rechts bruikbaar.

• Afwerking: aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

• Voor glasdeuren wordt de deurtrekker voorzien van een andere houder (uitvoering ‘V’).

nr. 6001

nr. 6001V
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nr. 6003

nr. 6004

nr. 6004V
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3. Bandtrekkers reeks 7001 en 7002
• De bandtrekkers bestaan uit een buisprofiel en 2 eindstukken met veren in roestvrij 

staal die in het profiel schuiven.

• De bandtrekkers worden door de constructeur op maat gemaakt en de 
buisprofielen zijn leverbaar in lengtes van 1, 2, 3, 4, 5 of 6 meter.

• Afwerking: aluminium geanodiseerd 
of polyester poeder gelakt in meer 
dan 450 RAL-kleuren.

Samenstelling

• Opmerking: per deurtrekker 
moeten er steeds 2 eindstukken 
besteld worden!

Type 7001
Bestelnr. Lengte A
L7001-1 1000 mm

100 mm

L7001-2 2000 mm
L7001-3 3000 mm
L7001-4 4000 mm
L7001-5 5000 mm
L7001-6 6000 mm

Eindstukken (incl. veren)
Bestelnr. A (mm) B (mm)

7001-1 100 60
7002-1 150 80

Type 7002
Bestelnr. Lengte A
L7002-1 1000 mm

150 mm

L7002-2 2000 mm
L7002-3 3000 mm
L7002-4 4000 mm
L7002-5 5000 mm
L7002-6 6000 mm
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