
CONTURA RAMEN

.

Raamsysteem:

waarmee vast glas / buiten-draaiend raam 

simpel omgebouwd kan worden naar binnendraaiend 

draaikiepraam.



Raamsysteem waarmee vast glas /buiten-draaiend raam simpel 
omgebouwd kan worden naar binnendraaiend draaikiep raam. 
 

Voordeel: 

Bestaand kozijn hoeft niet vervangen te worden! 

 

Dit systeem is leverbaar als; 

*Draai-kiep raam 

*Draai-raam 

*Val-raam 

*Stolpraam 

 

Voor vragen: neem contact op met de TIFA specialisten van Jecor Professioneel! 

 

 

  



 

HANDLEIDING RAAMSYSTEEM JECOR: 

 

 Het CONTURA raam wordt volledig afgemonteerd met inbraak-werend beslag en voorzien 
van glaslatten geleverd. 

 Het geleverde raam en de latten zijn wit gegrond. 

 

 Voorzie bovendorpel en stijlen van (meegeleverde) keer-lat (zie afbeelding A). 
 Zaag deze boven in verstek en schroef hem  in de sponning. 
 Schroef hierna een aluminium aanslagprofiel op de onderdorpel (zie afbeelding B). 
 Schroef de speun en de schaar in het bestaande kozijn. 
 Hang hierna het CONTURA raam in het kozijn. 
 Teken de positie van de sluitplaten nu  en plaats deze een voor een (zie beslagtekening in 

bijlage). 
 Test of het raam soepel werkt. 
 Stel indien nodig het raam (zie handleiding). 
 Plaats daarna glas en als de kit uitgedroogd is kan men het raam en latten afschilderen. 
 Belangrijk is dat bestaand kozijn haaks gemonteerd is! 

Afbeelding A (detail bovendorpel en stijlen:  Afbeelding B (detail onderdorpel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen: neem contact op met de TIFA specialisten van Jecor Professioneel 



Overzicht tekening sluitplaten 

 

 

 

*Scharnierzijde zijn altijd standaard sluitplaten!! 

 

 

 

 

 

 



Na-stellen CONTURA beslag 

 

Het CONTURA beslag 3D is na-stelbaar. 

 

*Raam omhoog/omlaag stellen 

Doe raam open in draaistand. 

Boven op speun onderzijde raam zit een TORX. 

Als je hier aan draait zal raam omhoog/omlaag gaan. 

 

*Raam links/rechts stellen onder 

Doe raam open in draaistand. 

Op de speun onderdorpel kozijn zie je twee TORX bussen. 

Hiermee kun je raam links / rechts stellen 

Ook kun je het raam naar binnen / buiten stellen. 

 

*Raam links/rechts stellen boven 

Doe raam open in draaistand. 

Kijk achter op de schaar boven en je ziet een TORX. 

Hiermee kun je raam boven links / rechts stellen 

 

*Sluiten strakker/losser 

Doe raam open in draaistand. 

Alle nokken zijn excentrisch. 

Je ziet een TORX in de nok. 

Door hier aan te draaien zal de nok naar binnen/buiten gaan. 

 

 

 

 

 

 



Bestelformulier Contura ramen/keerlat systeem
Klant: ___________________________________________
Besteld door: ___________________________________________
Werknummer/omschr: ___________________________________________
Besteldatum: ___________________________________________
Gewenste leverdatum: ___________________________________________ A4 - schaal nvt19-8-2022
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maat A mag niet kleiner zijn dan 47mm !

Dagmaat (mm) Aantal (stuks)
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Aandachtspunten:
1) Kozijn dient haaks te zijn
2) Hardhouten ramen, glas- en keerlatten worden wit gegrond geleverd
3) De levering bestaat uit het volgende: raam (voorzien van bijpassende
glaslatten), gemonteerd beslag, losse kruk,
losse keerlatten, losse sluitplaatjes, los aluminium profiel
4) Exclusief de levering van de beglazing!
    Strakke glasmaat is dagmaat bestaand kozijn -156mm
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Jecor Professioneel Kozijntechniek
Tijsselingstraat 2
3861 RP Nijkerk

kozijntechniek@jecor.nl



Contact  informatie

Tijsselingstraat 2,   3861 RP Nijkerk

Telefoon
 

+31 341 36 96 40

E-mail kozijntechniek@jecor.nl

Openingstijden:

Vestiging Nijkerk: ma. t/m vr. van 08.00 t/m 17.00 uur

Kozijntechniek


