
Montagehandleiding DexFix.
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Bijzonder. 
Tijdbesparend.

DexFix.

Om voor u het montagewerk van kozijnen 
sneller en eenvoudiger te maken, heeft 
Svedex montagetool DexFix ontwikkeld. 

Met de komst van deze nieuwe, handige montagetool 

wordt de montage van kozijnen bijzonder efficiënt en 

tijdbesparend. DexFix voldoet precies aan de wensen en 

eisen die u als monteur heeft bij de montage van kozijnen: 

• eenvoudige bediening en handeling

• nauwkeurige montage 

• besparing op de montagetijd tot wel 25%

De montage van een wandomvattend kozijn voorzien 

van DexFix kan tot wel 25% sneller uitgevoerd worden. 

U bespaart tijd doordat het stellen en opsluiten van het 

kozijn eenvoudig gaat, omdat u geen opvulplaatjes en 

wiggen hoeft te gebruiken.

De beide kozijnstijlen zijn aan de binnenzijde voorzien van 

elk drie DexFix elementen. Bij kozijnen met een wanddikte 

smaller dan 125 mm worden de DexFix elementen (6 stuks) 

los meegeleverd in de verpakking. De DexFix elementen zijn 

overigens voorzien van kleefband waardoor ze eenvoudig 

en snel op de gemarkeerde posities aan de binnenzijde van 

het kozijn kunnen worden aangebracht. Indien gewenst kunt 

u ze ook aan het kozijn schroeven of nieten. In het geval dat 

exact op de positie van een DexFix element een oneffen-

heid of ander obstakel in de wandopening is, kan het 

DexFix-element eenvoudig worden verplaatst. 

Montage met DexFix
Als eerste dient het kozijn voorgemonteerd te worden 

(zie standaard montagehandleiding). Vervolgens plaatst u ter 

hoogte van het onderste en middelste DexFix element altijd 

de verstelbare kozijnklem. Nadat het kozijn is voorgemonteerd 

en in de wandopening is gepositioneerd, draait u met een 

(accu)schroevendraaier (Torx 25) de bovenste twee DexFix 

elementen gelijkmatig aan, waardoor deze zich uitvouwen. 

Hierdoor klemmen de DexFix elementen zich tussen de 

wand en het kozijn en wordt het kozijn opgesloten. Stel nu 

de kozijnstijlen waterpas en sluit het kozijn verder op, door 

ook de andere DexFix elementen aan te draaien. Nadat het 

kozijn waterpas is gesteld en het kozijn volledig is 

opgesloten, dient het kozijn definitief in de wandopening 

bevestigd te worden en voorziet u deze rondom van 

montageschuim.

Zie voor overige instructies voor van de montage van het 

kozijn de montagehandleiding in de verpakking of kijk op 

de website. Voor eventuele andere vragen kunt u contact 

opnemen met de afdeling Verkoop Binnendienst,

+31 (0)315 25 93 70.
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