
 
 
 

Montage van ramen Informatieblad 

 

Algemeen 
 
U heeft ervoor gekozen uw kostbare bezit te voorzien van hoogwaardige aluminium Rhigo ramen.  
Een goede keuze voor jarenlang vaarplezier. 
 
Uw aangekochte ramen zijn door ons met grote zorg geproduceerd. Een minstens zo belangrijke stap is de 
montage van de ramen in het schip. Om ervoor te zorgen dat de ramen goed functioneren en lekvrij worden 
geplaatst adviseren wij het plaatsen van de ramen met twee personen uit te voeren.  
 
Alle ramen verlaten onze fabriek voorzien van een pakking aan de binnenzijde van de flens van het raam. 
Dit betekent dat u geen kit of andere afdichting meer nodig heeft om te ramen te kunnen monteren, tenzij de 
wanden van het schip dermate slecht zijn of niet vlak. Ons advies is dan om de ramen vlak te monteren en de 
ruimtes tussen flens en wand als nog af te kitten. 
 
Montagestappen 

 
 Zorg dat de randen van de wanden zijn behandeld met lak of ander conserveringsmiddel. 
 Plaats het juiste raam in het gat van het schip en beoordeel aan de binnenzijde de speling om het raam 

heen. Door middel van gebruik te maken van vulblokjes positioneer u het raam zo in het gat dat om het 
raam heen overal dezelfde speling is ontstaan. Hierdoor heeft de flens van het raam overal voldoende 
opleg op de wand van het schip. 

 
 Heeft u het klembloksysteem: plaatst dan als eerste klemblokjes aan beide zijde van het koppelplaatje bij 

de naden en draai die handvast. Vervolgens plaats uw de overige klemblokjes om de ca 10 cm en draai 
alle blokjes goed vast. Het raam zal zich vervolgens “zetten”in de wand.  

 Herhaal de laatste stap na ca 24-48 uur nogmaals en draai de ramen goed vast met de hand. 
 Breng vervolgens het afwerkrubber aan over de klamblokken 

 
 Heeft u het klemlijstsysteem: plaats dan al eerste de lijst aan de bovenzijde van het raam en draai de 

schroeven of boutjes handvast. Begin ook hier werkend van de naden. Plaats vervolgens de onderlijst van 
het raam. En draai het geheel goed vast. Dit laatste kan met een schroefmachine maar met beleid. 

 Herhaal de laatste stap na ca 24-48 uur nogmaals en draai de ramen goed vast met de hand. 
 Breng vervolgens de afwerkbies aan over de schroeven of boutjes 

 
 
 
 
 

 
 
 


