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Gebruik een ijzerzaag of haakse slijper om de stalen buis op maat te zagen. Klem de buis in een 

bankschroef of dergelijke voordat je probeert de buis te zagen. Dit voorkomt de kans op 

ongelukken. Gebruik altijd drie schroeven per beugel.

Installeer de beugels alleen op een houten deurkozijn.

Zie de achterkant van deze pagina voor uitgebreide instructies of scan de QR code onderaan 

deze pagina om naar de installatie video te gaan.
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EN
Use a hacksaw or angle grinder to cut the steel tube to size. Please make sure to hold the 

tube in a vise or similar before attempting to cut the tube. This will prevent possible injuries. 

Always use three screws per bracket.

Only install the brackets on a wooden doorframe.

See the other side of this page on how to install the pull up bar or scan the QR code at the 

bottom of this page to go to the installation video.

Installation instructions:

1.   Determine height to mount the bar (min. 50mm from top doorframe)

2.   Mark holes for drilling

3.   Drill holes with 3mm drill bit

4.   Mount bracket with the attached screws

5.   Measure mounting height of bracket 1 and place second bracket on same height

6.   Repeat step 2, 3 and 4

7.   Measure width of the doorframe. Mark this length minus 6mm on the tube

8.   Place a piece of tape around the tube. The tape will serve as a cutting guide

9.   Cut the tube along the edge of tape

10. Cut the tube with a hacksaw or angle grinder

11. Remove the excess material

12. Place the two plugs in both ends of the tube and you are finished.

Gefeliciteerd met de aanschaf van je optrekstang! We waarderen het 

enorm als je een review kan achterlaten op de site. De feedback gebruiken 

we om ons product en onze service te verbeteren.
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Meet de breedte van de deurpost. 
Haal hier 6mm vanaf en je hebt de 
nodige buislengte.

Zaag langs de tape door de buis Plak de tape op de goede afstand 
om de buis heen. De tape helpt om 
recht te zagen.

Gooi het stuk buis wat overblijft 

weg.
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Plaats de kunststof pluggen in de 
uiteinden. Klaar!

 

 

1

4

32

5 6

Bepaal hoogte waarop optrek-

stang geplaatst moet worden. 

(minimaal 50mm van onderkant 

deurpost)

Teken gaten af op het hout. Boor gaten met een 3mm boor.

Bevestig de beugel met de 

meegeleverde schroeven.

Meet de hoogte op van beugel 1 

en plaats tweede beugel op 

gelijke hoogte.

Herhaal stap 2 t/m 4.

 

 

Veel plezier met je product, we hopen dat je er veel 

gebruik van maakt.

Bram de Rooij

Breed Metaal

- 6mm!

3mm

Gebruik voor het zagen een 

ijzerzaag of haakse slijper.


