
Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik is ideaal voor installatie in enkele of dubbele beglazing. 
Mocht het nodig zijn een gat in glas te snijden, dan kunt u dit het beste door een vakman laten doen. Dit 
is namelijk gespecialiseerd werk. De ideale doorsnede van dit gat is 300mm. Er is een montageadapter 
(productcode: GMA101) voor montage in glas verkrijgbaar die geschikt is voor gaten met een diameter 
van 294 mm tot 320 mm (zie afbeelding 1).

Verkoopadressen voor deze adapter zijn te vinden op onze website: www.sureflap.com.

In het geval van dubbele beglazing moet u een kant-en-klare eenheid aanschaffen waarin het gat al is 
uitgesneden. Indien mogelijk moet u om een niet-metalen afstandhouder vragen.

Wanneer het glas is gesneden en in de deur of het raam is geplaatst, bent u klaar om het huisdierluik te 
installeren.

1. Voor de tunnel is een rond gat met een doorsnede van 300 mm nodig. Zie afbeelding 2.

2. U kunt het beste aan weerszijden van het glas een rups ‘waterdichte kit’ rond de rand van het gat 
aanbrengen (zie afbeelding 3). De kit zorgt dat de SureFlap na installatie beter op zijn plaats blijft, 
met name bij grotere gaten, en helpt bovendien te voorkomen dat er vocht van buiten binnendringt. 
Dit soort kit is verkrijgbaar bij glasbedrijven en de meeste doe-het-zelfzaken.

3. Schuif een van de ringen van de montageadapter over het hoofdframe.

4. Schuif de tunnel van het hoofdframe vanuit het huis door het gat in het glas. Van buitenaf ziet het 
frame eruit zoals in afbeelding 4.

5. Bevestig van buitenaf de andere helft van de montageadapter en vervolgens het buitenframe (zie 
afbeelding 5 en 6). Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. 
De hoeken en randen kunnen scherp zijn.

6. Schroef de twee helften aan elkaar vast zoals aangegeven in afbeelding 7. Gebruik bij montage in 
een enkele ruit de twee kortste schroeven. Bij dubbele beglazing moet u mogelijk de middellange 
schroeven gebruiken, afhankelijk van de dikte van het paneel. Controleer voordat u de schroeven 
aandraait of het frame goed in het midden van het gat zit.

7. Plaats de witte schroefdopjes met de uitsparing die aan de binnenkant zit en duw ze stevig vast.

8. Binnenshuis ziet de elegante nieuwe ingang voor uw huisdier er nu uit zoals in afbeelding 8.

Installatie in glazen deuren of ramen

Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. De hoeken en 
randen kunnen scherp zijn.



Afbeelding 8Afbeelding 7

Afbeelding 6Afbeelding 5Afbeelding 4

Afbeelding 3Afbeelding 2

Webseite: www.sureflap.co.nl

E-mail: help@sureflap.com

Afbeelding 1

0900 1000 400


