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montage handleiding

rolgordijnen
a > Universele steun

Optioneel:
b > Klemsteun kunststof kozijn
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Klemsteun kunststof kozijn zijgeleiding

c > Spansteun voor zijgeleiding
Montage in de dag
Montage op de dag

d > Montage Profiel
Voor u gaat monteren:
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Universeel (1 t/m 3)
> Monteer eerst de steunen van het rolgordijn op de wand / op het kozijn
(1) of tegen het plafond / in het kozijn (2).
> Klik dat het rolgordijn in de steun (3).

Optioneel:
Rolgordijn met zijgeleiding (1 t/m 5)

a
9

10

c
b

volg stap 1 t/m 3
> Monteer eerst de spansteunen in het kozijn (4) of op de wand / op het
kozijn (5).
> Breng de draad op spanning door de draad loodrecht door de spannippel te voeren. Draai de imbus/schroef aan en plaats deze in de spansteun,
het restant van de draad kan worden afgeknipt.

Rolgordijn met cassettesysteem (7 t/m 10)
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> Schroeven worden NIET standaard meegeleverd omdat de ondergrond
per montagesituatie kan afwijken (kunststof, gipsplaat, hout, steen etc.)
> Controleer of de plaats waar u het product wilt monteren vlak en
waterpas is. Is dit niet het geval, dan kan dit het goed functioneren en/of
rechthangen van het product belemmeren.
> Controleer of de ondergrond het product kan dragen.
> Zorg dat de clips op 1 lijn gemonteerd worden, is dit niet het geval dan
kan dit het verder monteren van het product belemmeren.

> Schroef de voorplaat los (7) en haal deze van het profiel (8).
> Ga met een platte schroevendraaier tussen de steun en het rolgordijn
in de daarvoor bestemde opening. druk voorzichtig het plastic lipje naar
buiten en haal het rolgordijn eruit (9).
> Monteer het profiel op de gewenste locatie (10).
> Klik het rolgordijn terug in de cassette.
> Plaats de voorkap terug op het profiel en draai de schroeven vast.

Cassettesysteem met zijgeleiding: (7 t/m 13)
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volg stap 7 t/m 10
> Zorg dat het rolgordijn geheel is opgetrokken alvorens de zijgeleiding
wordt geplaatst.
> Monteer de achterzijde van het zijgeleidingsprofiel in het kozijn (11) of op
de wand / op het kozijn (12).
> Klik de voorzijde van het zijgeleidingsprofiel vast op de achterzijde (13).

Montageprofiel (14)
> Plaats de clips op het kozijn of in het kozijn op 5 cm van de zijkanten van
het profiel. Verdeel de overige steunen over de lengte van het product (14).
> Klik het profiel in de clips.

