
 
Gebruiksaanwijzing
PH-schuifraamsystemen



Goede ventilatie: een noodzaak
 
Het belang van goede ventilatie hoeven we u natuurlijk niet uit te leggen. Met uw PH-schuiframen 
is dit in elk seizoen gemakkelijk en comfortabel te regelen. In de herfst en de winter profiteert u van 
de optimale isolatie: u houdt de kou buiten en kunt toch indirect ventileren via de spouw van uw 
PH-schuiframen. In het voorjaar en in de zomer voorzien uw PH-schuiframen u van frisse lucht en 
geven de (optionele) raamhorren insecten geen kans. Hieronder ziet u een voorbeeld van indirect 
ventileren via de spouw. 

Met PH-1250 schuiframen kunt u onder vrijwel alle weersomstandigheden, echter niet bij zware 
regenval, indirect ventileren. Dat gaat als volgt: u zet van de buitenste ruiten het linkerraam en van 
de binnenste ruiten het rechterraam iets open. Ook is het mogelijk om een extra ventiletieruit door 
ons te laten plaatsen waardoor er geen water het raam in kan regenen.

Profielen reinigen en ramen lappen

Voordat u de ramen gaat lappen, maakt u eerst de kunststof onderdorpel schoon. 
Neem hiervoor het borsteltje uit het onderhoudspakket en borstel het vuil in de groeven los. 
Dit vuil kunt u daarna gemakkelijk opzuigen met de smalle zuigmond van uw stofzuiger. 
Wanneer de groeven van de onderdorpel schoon zijn, kunt u met het ramen lappen beginnen. 
Dat doet u als volgt:

Stap 1 De linker-binnenruit en de linker-buitenruit zijn 
voorzien van verwisselbare handgrepen. 
Verwijder deze door ze eerst omhoog en dan 
opzij te schuiven.

Stap 2 Schuif nu de ramen langs elkaar naar rechts, 
zodat alle vier de ramen achter elkaar staan, 
maar wel zo dat ze rechts geen van allen in het 
slot vallen!

Stap 3 Schuif de binnenste ruit voor de helft terug 
naar links, zodat u met de hand buiten op de ruit 
kunt komen en de ruit aan de buitenkant voor 
de helft kunt schoonmaken.

Stap 4 Na reiniging schuift u de ruit helemaal naar 
links, zodat u de binnenkant kunt schoonmaken.



Stap 5 Na reiniging schuift u de ruit terug naar rechts.

Stap 6 Trek vervolgens de tweede ruit voor de helft naar links en herhaal de hiervoor bij 3, 4 en 5 
beschreven handelingen.

Stap 7 Zijn de vier ruiten op deze manier schoongemaakt, schuif ze dan samen naar links en 
herhaal de schoonmaakwerkzaamheden op de àndere helft van de ruiten (d.w.z. de buitenkanten, 
want de binnenkanten hebt u zojuist al gedaan).

Stap 8 Als u klaar bent, schuift u de ruiten weer dicht. Plaats de losse handgrepen terug door ze 
weer boven in het profiel te schuiven.

Tip: de ramen blijven optimaal schuiven, als u twee maal per jaar de kunststof onder- en 
bovendorpel inspuit met de speciale glijmiddel uit de onderhoudsset die bij ons te bestellen is.

Zware voorwerpen verhuizen via het raam 

Zware voorwerpen gaan tijdens een verhuizing meestal het gemakkelijkst via het raam naar binnen 
of naar buiten. Op deze wijze kunt u de ruiten van het PH-systeem verwijderen:

Stap 1 Schuif de linker-binnenruit in de sluiting naar links.

Stap 2 Schuif de rechter-binnenruit naar het midden.

Stap 3 Neem de rechter-binnenruit uit het spoor. Dat doet u door de ruit stevig tegen de verende 
bovendorpel te drukken, zodat de ruit aan de onderkant vrijkomt. U kunt de ruit er nu voorzichtig 
uithalen.

Stap 4 Schuif de linker-binnenruit tot in het midden van het kozijn. Verwijder deze op dezelfde 
wijze.

Stap 5 Verwijder vervolgens de rechter- en de linker-buitenruit op dezelfde wijze.

Stap 6 Om breuk te voorkomen zet u de ruiten op hun kant op een zachte ondergrond. Let er wel 
op dat de ruit op haar profiel rust.

Stap 7 Bescherm de dorpel, bijvoorbeeld met doeken, om beschadiging te voorkomen.

Stap 8 Plaats het het raam terug.  Druk de linker-buitenruit in het midden stevig tegen de verende 
bovendorpel en laat de ruit in het spoor zakken.

Stap 9 Schuif deze linker-buitenruit naar links in de sluiting.

Stap 10 Plaats nu op dezelfde wijze de rechter-buitenruit, daarna de linkerbinnenruit en tenslotte 
de rechter-binnenruit.
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Aangepast sluitwerk voor extra beveiliging

Goede inbraakpreventie bewijst (helaas) steeds vaker zijn nut. Daarom heeft De
Kock van Gelder voor zijn PH-raamsystemen pasklare oplossingen ontwikkeld voor
extra beveiliging. Zo is het mogelijk om bij het PH-1250 schuifraamsysteem de
zijsluitingen zonder vergrendeling te vervangen door zwaardere sluitingen met extra
vergrendeling. Tevens kunt u een extra PH-middenpuntsluiting laten plaatsen.
Door middel van enige aanpassingen aan de bestaande PH-schuiframen, voldoen
deze aan Weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid, overeenkomstig NEN 5096.
Uw ramen worden in dit geval voorzien van het Politie Keurmerk Veilig Wonen®.

Middenpuntssluiting    Verzwaarde afsluitbare zijsluiting


