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Zorgkluis
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ONDERDELEN

1 x aftekenplaatje

2 x druknagel

1 x buitenhuis

4 x hulsanker

1 x binnenhuls

4 x inbusbout

Cilinder wordt niet bijgeleverd.
Om aan het PKVW te voldoen 
dient er een SKG*** cilinder te 
worden toegepast.
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BENODIGDHEDEN

Potlood

Inbussleutel 
maat 5

Waterpas Boormachine Boor Ø10mm
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STAP 1

Zet het aftekenplaatje met de pijl 
wijzend naar boven tegen de muur op 
de plaats waar u het zorgkluisje wilt 
hebben. Gebruik een waterpas zodat 
het zorgkluisje recht komt te hangen.

Markeer de gaten met een potlood op 
de muur zodat deze goed te zien zijn 
als het aftekenplaatje van de muur 
wordt gehaald.

Houd er met de plaatsing op 
de muur rekening mee dat 
op het buitenhuis nog een 
afdekvorm komt.

Dit product is alleen 
toepasbaar op een bakstenen 
of betonnen ondergrond.

BENODIGDHEDEN BENODIGDHEDEN
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STAP 2

Boor nu op elke markering een gat in 
de muur. Gebruik hiervoor een boor 
van Ø 10mm. 

BENODIGDHEDEN
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STAP 3

Draai de hulsankers handvast aan de 
buitenhuis.

Dit doet u door de inbusbouten 
door de gaten in de voorkant naar 
de achterkant te leiden. Aan de 
achterkant houd u de hulsankers vast 
en draai je deze handvast aan elkaar 
met een inbussleutel 5.

Draai de hulsankers niet 
strakker dan handvast! 
Dit komt in stap 4.

Maak alleen gebruik van de 
bijgeleverde hulsankers en 
inbusbouten.

Doorsnede buitenhuis

BENODIGDHEDEN BENODIGDHEDEN
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STAP 4

Bevestig nu het buitenhuis aan de 
muur. Laat de hulsankers in de gaten 
van de muur vallen, draai vervolgens 
met de inbussleutel de inbusbouten 
strak aan in de hulsankers. Hierdoor 
zetten de hulsankers uit en zit het 
buitenhuis muurvast.

BENODIGDHEDEN
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STAP 5

Bevestig nu de binnenhuls aan het 
buitenhuis. Dit doet u door middel van 
de druknagels.
Zorg dat de binnenhuls minimaal 2 
cm in het buitenhuis geschoven zit. 
Druk nu van binnen naar buiten de 
druknagels door het gaatje van de 
binnenhuls. Dit geldt zowel voor de 
voor- als voor de achterkant.

De druknagels moeten van 
binnen naar buiten worden 
gedrukt, pas als het binnenhuls 
minimaal 2 cm in het 
buitenhuis bevindt.

2 cm

Doorsnede binnenhuls
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STAP 6

Schuif nu de binnenhuls in het 
buitenhuis en draai het op slot.

De zorgkluis is nu klaar voor gebruik.
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