
Montagehandleiding voor FelixWood® Hekpoortbeslag 02 

Bedankt dat u heeft gekozen voor een kwaliteitsproduct van FelixFix. Wij wensen 
u veel plezier van uw aankoop. 

 

Inhoud verpakking 

1. 2 T-hengen ø 16mm RVS  
2. 2 plaatduimen ø 16 mm RVS 
3. 1 tuinheksluiting klein RVS 
4. 1 sluitplaatje RVS 
5. 12 spaanplaatschroeven RVS 5 x 40 mm t.b.v. 1 + 2 
6. 6 spaanplaatschroeven RVS 4,5 x 25 mm t.b.v. 3 + 4 
7. 2 slotbouten RVS m-8 x 60 
8. 2 borgmoeren RVS m-8 

 

 

 

 

 

 



 

Wij adviseren u de handleiding aandachtig door te lezen, alvorens het 
hekpoortbeslag te bevestigen. 
 

1. Voorbereiding 
Breng de poort met behulp van een ondersteuning op de gewenste hoogte tussen de 
palen. Centreer de poort tussen de palen, en zorg daarbij voor minimaal 5mm ruimte 
tussen de poort en de paal aan de slotzijde.  
 
    TIP: Om een gelijke afstand tussen palen te bereiken, kunt u als 
           hulpmiddel een panlat gebruiken. Als u daarna de poort met een lijmklem  
           vastzet, heeft u uw handen vrij voor de montage.   
 
2. Het bevestigen van de plaatduimen (2) en hengen (1) 
Monteer nu beide duimen ter hoogte van de liggers zo gecentreerd mogelijk op de paal. 
Gebruik hiervoor de spaanplaatschroeven (5x40). Wanneer u een  afstand van ca. 2 cm 
van de rand van de paal aanhoudt, krijgt de heng later automatisch de juiste afstand.   
 
Hang de heng nu aan de duim en bevestig de heng met behulp van de 
spaanplaatschroeven (5 x 40). Voor de slotbout en borgmoer gebruikt u het middelste 
gat van de heng.   
 
     TIP: Voor het bevestigen met een schroef dient u in principe altijd voor   
    te boren. Voor een 5 mm schroef, adviseren we een 4 mm boor en voor  
            een 4,5 mm schroef gebruikt u een 3 mm boor. De gaten voor de  
    slotbouten moeten met een 8 mm boor voorgeboord worden.   
 
3.  Het bevestigen van de heksluiting (3) en sluitplaat (4) 
Bevestig de heksluiting ter hoogte van de bovenste ligger (zie afbeelding) met behulp 
van de spaanplaatschroeven (4,5 x 25). De sluitplaat kan nu tot slot op 
corresponderende hoogte aan de paal worden bevestigd met behulp van de 
spaanplaatschroeven (4,5 x 25) .  
 
 

TIP: Voor alle poorten adviseren wij het  
aanbrengen van een aanslaglat (of hoekjes)  
op de paal aan de slotzijde, ter voorkoming  
van kromtrekken van de poort. 

 
Wij wensen u veel succes met  
het monteren van de hekpoort. 

 

Met vriendelijke groet, 
Uw Felix Clercx Team 

 

 


