
onze deurklinken monteert u in een paar simpele stappen

ELIOT OP ROZET 



2 ELIOT OP ROZET

Eliot op rozet baardsleutel Eliot op rozet profielcilinder

ELIOT OP ROZET 

Eliot op rozet Eliot op rozet wc
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VOOR U BEGINT! 

Controleer de inhoud.

Heeft u de juiste deurklink?

In de verpakking vindt u:

• 2 deurklinken

• 2 rozetten (kunststof + metaal)

• verbindingsstift

• 6 schroeven 

• inbussleutel 

Bij het wc-rozet vindt u tevens het  

wc-slotje, een verloopstukje (om de 

stift indien nodig passend te maken) 

een kleine inbussleutel, 4 schroeven  

en 2 rozetten (kunststof + metaal).

Verzamel het benodigde 
gereedschap.

Om de deurklink te monteren heeft u 

het volgende gereedschap nodig:

• meetlint voor controleren afmetingen

• schroefmachine (met kruiskop) en/

of een kruiskop schroevendraaier

• waterpas (optioneel, maar wel 

handig)

• inbussleutel (wordt meegeleverd)

1

2



4 ELIOT OP ROZET

IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR 

Monteer het kunststof plaatje.

Gebruik hiervoor de klink met stift 

om het plaatje op de juiste plaats te 

houden. 

Let op! Zorg ervoor dat het smalle 

lipje aan de onderkant zit! Zet het 

kunststof plaatje vast met de 3 

schroeven. Haal voor het vastdraaien 

van de laatste schroef (aan de 

linkerkant) de klink er weer af, zodat u 

er goed bij kunt. 

Draai de schroeven vast zonder dat 

het plastic verbuigt (dus niet te vast).

Plaats het metalen afdekplaatje.

Zorg er bij het plaatsen van het 

metalen plaatje voor dat de inkeping 

op het plaatje naar beneden zit, zodat 

deze over het smalle lipje van het 

kunststof plaatje valt.
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IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR 

Herhaal dit voor de andere kant.

Herhaal stap 3 en 4 voor de andere 

kant van de deur.  Let er op dat ook 

hier het kunststof lipje én de inkeping 

op het metalen plaatje aan de 

onderkant zit!

Plaats de klink met stift in het 
rozet.

Plaats aan beide kanten van de deur 

de klink op de stift.  

Let op! Zorg er voor dat u het metalen 

ringetje over de klink schuift voordat 

u deze in het rozet plaatst.
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IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR 

Zet de deurklink vast op de 
verbindingsstift.
Zet de deurklink vast op de 

verbindingsstift met de meegeleverde 

inbussleutel.

Monteert u een extra wc-slot of 
sleutel rozet?

Dan volgen nog 3 stappen: plaats het 

kunststof plaatje (gebruik hier evt. een 

waterpasje om het rozet recht op de 

deur te plaatsen). Plaats bij het wc-

slot eerst de stift door het deurgat en 

gebruik het doorzichtige verloopstukje 

om de stift passend te maken.

Let op! Zorg dat het lipje naar 

beneden zit. Zet het plaatje vast met 2 

schroeven. Doe dit ook voor de andere 

kant van de deur. Verwijder het wc-slot 

weer van de stift.
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IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR 

Plaats het metalen afdekplaatje.

Zorg er bij het plaatsen van het 

metalen plaatje voor dat de inkeping 

op het plaatje naar beneden zit, zodat 

deze over het smalle lipje van het 

kunststof plaatje valt.

Zet het wc-slotje vast op de 
verbindingsstift.
Schuif de draaiknop van het wc-slot 

aan de andere kant op de stift. 

Met de meegeleverde inbussleutel 

draait u het boutje in de draaiknop  

aan de onderkant vast.

De klus is geklaard!  
Wij wensen u veel plezier  
met uw nieuwe deurklink.
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INFORMATIE

Gratis onderdelen service
Mist u een schroefje, inbusboutje, 

borgringetje, verloopstukje of 

andere onderdelen van een 

deurklink of rozet die u bij ons 

heeft gekocht? Stuur dan een 

mailtje naar info@deurklink24.nl, 

deze onderdelen worden dan  

gratis nagestuurd. 

Verloopstukjes WC stift
De meegeleverde toiletstift 

bij het rozet met WC slot is 

4x4mm. Een standaard slot is 

doorgaans 8x8mm. Daarom 

wordt er standaard een plastic 

verloopstukje van 8x8mm 

meegeleverd. Het kan zijn dat u 

een slot heeft met een afmeting 

van 5x5mm of 6x6mm. Als dit het 

geval is, stuur dan een mailtje naar 

info@deurklink24.nl. Een passend 

verloopstukje wordt dan gratis 

nagestuurd.

10 jaar garantie
Op de bewegende delen van alle 

deurklinken en rozetten bieden wij 

10 jaar garantie. Een defect wordt 

hersteld door nieuwe onderdelen 

of een geheel nieuw product. De 

verzendkosten vallen ook onder de 

garantie. 

Deurklink24

Herwensedijk 9 

6914KE Herwen 

info@deurklink24.nl 

www.deurklink24.nl 


