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Stijldeuren met een standaard glaslatconstructie: 

• Demonteer de glaslatten uit de sponning.  

• Plaats glasband (9 × 3 mm) in de vaste sponning. Bovenzijde glasband en bovenzijde vaste 

sponning gelijk.  

• Plaats het glas in het midden van de sponning.  

• Plaats afstandhouders aan de onderzijde en aan beide zijkanten zodat het glas niet kan 

schuiven.  

• Plaats glasband (9 × 3 mm) op de glaslatten. Bovenzijde glasband en bovenzijde glaslat 

gelijk.  

• Monteer de glaslatten m.b.v. een schiethamer met kleine spijkers.  

• De deur is gereed om te worden afgewerkt volgens de verwerkingsvoorschriften. Onze 

verwerkings- en onderhoudsvoorschriften zijn via www.albo.nl te downloaden.  

 

Stijldeuren met een Recht profiel (nummer 6)  

• Demonteer de afdekdorpel(s) of -stijl(en).  

• Plak celband 3 × 9 mm. (bij glasdikte 4mm) rondom beide zijkanten van het glas, met 

uitzondering van de plek van de aanslagblokjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het glas in de sponning schuiven en tegen de gemonteerde aanslagblokjes plaatsen. Bij 

horizontale ruiten de glasdragende aanslagblokjes eerst verwijderen en na het plaatsen van 

het glas terug zetten.  

• Monteer de afdekdorpel(s) of -stijl(en) m.b.v. een schiethamer met kleine spijkers.  

• Beide zijden afkitten. Droog afmessen  
• De deur is gereed om te worden afgewerkt volgens de verwerkingsvoorschriften. Onze 

verwerkings- en onderhoudsvoorschriften zijn via www.albo.nl te downloaden. 

 

Droog beglazen van onder andere Glas-in-lood in Stijldeuren  

• Demonteer de glaslatjes uit de sponning.  

• Glassponning en glaslatjes op onbehandelde delen 2× behandelen met een grondprimer.  

• Plaats het glas in het midden van de sponning.  

• Plaats voldoende afstandhouders rondom het glas om deze op de plek te houden en om 

vervorming van het glas tegen te gaan.  

• Monteer de glaslatten m.b.v. een schiethamer met kleine spijkers.  
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• De deur is gereed om te worden afgewerkt volgens de verwerkingsvoorschriften. Onze 

verwerkings- en onderhoudsvoorschriften zijn via www.albo.nl te downloaden. 

 


