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Alle rechten voorbehouden 
De informatie in dit document mag niet worden gereproduceerd en/of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder 
de schriftelijke toestemming van Qachel. 
Hoewel deze gebruikershandleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt Qachel geen 
verantwoordelijkheid voor fouten of onbedoelde missende informatie. 
Qachel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik en/of gebruik van 
andere opties of accessoires dan originele Qachel producten. 
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1. Introductie 
Goed dat je hebt gekozen om je Qachel aan te vullen met een bijpassende accessoire! Onze filosofie is om een 
betaalbare en tegelijk robuuste buitenhaard te maken waar je jarenlang plezier van hebt. 

Niet alleen onze Qachels maar ook de bijbehorende accessoires zijn robuust uitgevoerd en staan garant voor 
topkwaliteit. De samengestelde Qachel kan het hele jaar door buiten staan, hierdoor krijgt de Qachel juist zijn 
robuuste en industriële look. Het is een eyecatcher voor elke tuin, balkon of terras. Het hele jaar door geniet je met 
de Qachel van het buitenleven en de warme sfeer die de Qachel creëert. 

 

1.1 Contactinformatie 

Beste gebruiker, bedankt voor de aankoop van deze originele Qachel accessoire. Mocht je ondanks deze 
handleiding ondersteuning of hulp nodig hebben, toch nog vragen hebben of mist er iets? Of heb je juist ideeën 
voor nieuwe toevoegingen aan onze Qachel? Neem dan contact op met de lokale dealer, of met ons: 

 

Adres  : Qachel 

  Borchgraven 2-7 

  7051CW Varsseveld 

Email  : info@qachel.nl 

Internet  : www.qachel.nl 

Telefoon : +31 (0) 85 130 46 87 

 

1.2 Gebruikte symbolen 

 

Symbool Omschrijving 

 

GEVAAR: 

Gevaar aanduidingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot ernstige 

verwondingen aan omstanders en/of gebruikers 

 

WAARSCHUWING: 

Waarschuwingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot schade aan de 

omgeving of vervuiling kan veroorzaken 

 

NOOT: 

Een noot bevat aanvullend advies of kenmerken een belangrijk punt. Een noot is geen instructie 

maar kan gezien worden als een aanvulling 

 

1.3 Afkortingen / Definities 

 

Naam Omschrijving 

  

  

 

1.4 Waarschuwingen, attenties 

Zie de handleiding van de Qachel voor alle Qachel-gerelateerde gevaren en waarschuwingen. Deze zijn ook van 
toepassing voor deze accessoire. Lees ze (nogmaals) goed door voordat de Qachel in gebruik wordt genomen. 
Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstige verwondingen of tot materiële schade. 
 
 
 
 
  

mailto:info@qachel.nl
http://www.qachel.nl/
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1.5 Stuklijst 

Het Qachel Katla deur bouwpakket bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

Aantal Omschrijving Referentie 

1 Deur, basis 2170105-100 

1 Scharnierdeel 2170105-101 

1 Borglip links 2170105-118 

1 Borglip rechts 2170105-119 

1 Set montagemateriaal 2170105-003M 

 

 

NOOT: 

Gebruik de steeksleutels die meegeleverd zijn met jouw Qachel voor het monteren van de 

Qachel deur. Sleutel 8 voor de M5 bouten en sleutel 13 voor de M8 bouten. 
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2. Monteren van de Qachel Katla deur 
Het monteren van de deur is vrij eenvoudig en wijst voor zich. Met onderstaand stappenplan moet het in ieder 
geval goed te doen zijn. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Gebruik handschoenen bij het in elkaar zetten van de Qachel, de plaatwerkdelen kunnen 

scherpe randen bevatten. 

 

NOOT: 

De staaldelen en montagemateriaal bevatten een dun laagje olie ter bescherming. 

 

 

2.1 Stap 1, verwijderen bouten-moeren in Qachel 

Het ontwerp van de deur is zo gemaakt dat je deze zowel links- als rechtsscharnierend kunt monteren. Verwijder 
de juiste bouten + moeren, afhankelijk van de draairichting van de deur: 
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2.2 Stap 2, deur voormonteren 

Monteer de deur volgens onderstaande afbeelding. 

 

 

 

NOOT: 

LET OP de oriëntatie van de twee kraagbussen!!! 

 

NOOT: 

Schroef één moer op beide oogbouten, de tweede moer pas monteren tijdens montage aan de 

Qachel zelf. 
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2.3 Stap 3, deurborging monteren 

Afhankelijk van welke draairichting je gekozen hebt, monteer de correcte borglip aan de Qachel: 

• Borglip links (2170105-118) aan de linkerzijde van de Qachel, dus voor een RECHTSdraaiende deur 

• Borglip rechts (2170105-119) aan de rechterzijde van de Qachel, dus voor een LINKSdraaiende deur 

Zie voorbeeld hieronder voor de montagevolgorde, in dit geval voor de linker borglip: 

 

 

 

 

NOOT: 

LET OP de oriëntatie van de kraagbus!!! 

 

NOOT: 

De messing ring tussen kraagbus en moer is optioneel en vaak niet nodig; afhankelijk van hoe 

het deurtje sluit deze ring ertussen plaatsen. 

 

2.4 Stap 4, deur monteren + afstellen 

Plaats de oogbouten (met één moer hierop gemonteerd) in de vrijgemaakte montagegaten van de Qachel. Draai 
de tweede moer op de oogbout. Door de positie van de eerste moer te veranderen kun je de deur goed afstellen op 
de voorplaat van de Qachel. Zorg ervoor dat je daarna de tweede moer goed aandraait. 
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NOOT: 

Controleer of de borglip netjes in de uitsparing van het deurtje valt. Is dit niet het geval, stel de 

deur dan opnieuw af of controleer of alle onderdelen van de borglip goed gemonteerd zijn. Voeg 

eventueel de extra messing vulring toe indien nodig. 

 

NOOT: 

Trek alle bouten en moeren nog een keer na, nadat je een paar keer gestookt hebt. Door de 

warmte kunnen de platen wat vervormen en/of losraken. 

 

 

3. Onderhoud / Nabehandelingen 
De Qachel deur is -net als de Qachel zelf- gemaakt van 3mm dik constructiestaal. Hoewel dit garant staat voor 
jarenlang plezier is het materiaal onderhevig aan slijtage door het stoken en de weersinvloeden. 

Omdat de Qachel volledig van staal is, loont het zich goed om -wanneer gewenst- de onderdelen voor gebruik te 
behandelen met hittebestendige lak. Dit verlengd de levensduur van de Qachel en geeft een andere look aan de 
buitenhaard. Volg de gebruiksaanwijzing van de gekochte lak om de Qachel op de juiste manier te behandelen. 

 

 

WAARSCHUWING: 

Het staal gaat op den duur roesten, dit kan mogelijk roestvlekken op het terras veroorzaken. 

Neem juiste maatregelen om dit te voorkomen (bijvoorbeeld een extra laag tegels onder je 

Qachel, de Qachel op grind te plaatsen, enz.). 

 

NOOT: 

Hoewel de Qachel prima het hele jaar door buiten kan staan verleng je de levensduur door de 

Qachel droog en overdekt op te slaan wanneer je hem een tijdje niet gebruikt. 

 


