Vervangen van de raamuitzetters en raamkrukken
Bij ons in de slaapkamer waren de raamuitzetters kapot en de raamkrukjes waren ook niet om over
naar huis te schrijven. Ik heb ze vervangen en verwacht de komende 30 jaar er weer tegenaan te
kunnen. Omdat het toch wel een zoektocht was, deel ik de opgedane know how graag met jullie. Aan
het einde van deze tutorial zien jullie mijn uiteindelijke bestelling van de materialen bij
www.sloterop.nl.
Alle openslaande ramen in ons huis hebben een vaste maat, dat maakt de zaken weer wat
makkelijker. In al deze ramen zitten een meerpuntssluiting (raamespagnolet). De raamkruk zit met
een stift door het raam in deze espagnolet bevestigd. Met het naar beneden drukken van de
raamkruk, sluit je de meerpuntssluiting. Maar als je de raamkruk naar beneden duwt, gebeurt er
meer. Op dat moment wordt tevens de stang in de raamuitzetter (voorts; remuitzetter) een slag
gedraaid waardoor deze door frictie vergrendeld. Prachtig systeem. Maar die remuitzetters waren bij
ons in de slaapkamerramen slecht of kapot. Bottom line: als je het raam niet meer vast kan zetten bij
opendoen, hoef je dus alleen de remuitzetter te vervangen, niet de gehele espagnolet.
Dit is de (nieuwe) remuitzetter:

De remuitzetter is nogal maatgevoelig en het was een hele zoektocht om nieuwe te vinden. De
maten zijn namelijk door de loop van de jaren veranderd en onze maat is geen standaardmaat meer.
Uiteindelijk heb ik een onderneming gevonden die afspraken heeft gemaakt met een fabrikant om
speciaal deze maat te leveren (www.sloterop.nl). Helaas maakt dat deze remuitzetter wel tweemaal
zo duur als een thans gangbare maat.

Aan de slag met de remuitzetter
De ongemonteerde remuitzetter, van een rechtsscharnierend en dus linkssluitend raam, ziet er als
volgt uit (de HABO Remuitzetter 811V HM250 RB401-600)

1. Demonteer de oude remuitzetter door twee schroefjes waarmee de remuitzetter in de groef
aan de onderkant van je raam vast zit, los te draaien. De stang zit nu nog wel vast in de
espagnolet; wrik rustig, al trekkend, de remuitzetter uit de espagnolet en de groef van het
raam.
2. Leg je remuitzetter neer zoals te zien is op de afbeelding hierboven. Je ziet namelijk dat de
stang bij dit model uit het midden naar rechts zit. Door de draairichting van het raam kan het
zijn dat de stang precies anders zit, namelijk uit het midden naar links. Je moet dan een
ander model hebben (ook verkrijgbaar).
3. Bij ons zat de oude remuitzetter met een zogenaamde pot vast in het kozijn, terwijl de
nieuwe remuitzetter een plaatje heeft om hem met twee schroeven op je kozijn vast te
monteren. Na verwijderen van de oude remuitzetter heb ik het gat van die pot in het kozijn
eerst gevuld (twee componenten houtvuller) en daarna met ons prachtige blauw
overschilderd.
4. Nu de oude remuitzetter eruit is, maak je de groef waar hij in zat schoon. Ik heb gelijk de
onderkant van het raam en de groef even goed in de grondverf gezet. Doe een beetje W40 of
vet op het uiteinde van de uitstekende stang (1 a 2 cm), zet het uiteinde van de stang rustig,
schuin in de daarvoor bestemde opening van de espagnolet en schuif/wrik rustig de nieuwe
remuitzetter op zijn plek. Zet hem vast in de groef met twee schroefjes.
5. Teken op het kozijn af waar het plaatje moet worden gemonteerd en zet die ook vast. Leg
voor het schroeven, onder het plaatje, een zogenaamd onderlegplaatje om de hoek van 15
graden te kunnen opvangen. Voor het bepalen van de exacte plek waar je het plaatje moet
vastzetten, heb ik gekozen om eerst de hartafstand van de sluiting van de espagnolet tot aan
het kozijn te meten. Zo wist ik het exacte midden van het raam. Vervolgens heb ik een lijntje
gezet op het kozijn op de plek waar het plaatje ongeveer zou moeten komen. Daarna heb ik
het raam in een hoek van 90 graden (wagenwijd) opengezet en de openingsgaatjes voor de
schroefjes op het plaatje, exact over de afgetekende lijn gelegd. Voorboren, schroeven en
klaar!

Nieuwe raamkrukjes
Omdat het de slaapkamer aan de voorkant van de woning betreft, vond ik het niet nodig om
raamkrukjes met een slotje te nemen. Maar als je de boel gaat vervangen, is dat natuurlijk wel het
overwegen waard. Ook wat betreft de raamkrukjes was geen sprake van een standaard situatie. De
raamkrukjes die ik vond hadden allemaal een krukstift van 8 mm dik en de krukstift was te lang voor
mijn ramen. Ook dat viel op te lossen bij dezelfde onderneming.
Het raamkrukje (merk WINLOCK) waar wij voor hebben gekozen (het deel waar je duim op rust is
geen extra vergrendeling!):

Aandachtspunten voor de aanschaf van de raamkrukjes
1. De kruk is óf links verkropt óf rechts verkropt, hangt af van de sluitzijde van het raam. De
kruk op de foto is dus rechts verkropt voor een raam dat links sluit.
2. Deze kruk past exact op de plek van de oude. Ik heb de montage schroeven van de oude
gebruikt om de nieuwe vast te zetten.
3. Meet de dikte van de stift die in je oude raamkruk zit, want alleen die maat past uiteindelijk
in de espagnolet. Die maat moet je hebben. Waarschijnlijk 7 mm.
4. Bij het bestellen van een andere stift, moet je weten hoever de stift door het raam moet
gaan. In ons geval heb ik een stift van 7x35mm besteld. Die 35 mm slaat op het deel dat in je
raam verdwijnt, de stift is dus feitelijk langer. Dit is nu eenmaal hoe men dit meet. Achteraf
gezien had ik waarschijnlijk beter 7X40 kunnen bestellen omdat de stift dan net even 5mm
dieper in de espagnolet zou liggen. Maar 7x35 werkt prima.

Mijn totale bestelling voor twee ramen (euro 88,57 incl. BTW)

Let op; deze tutorial is puur informatief. Jouw situatie zou anders kunnen zijn! Als je nog vragen hebt,
kun je mij e-mailen op michaelzijlstra@ziggo.nl.

