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Meten algemeen
Bepaal vooraf op welke plaats de Duette®, plissée  
shade gemonteerd moet worden. Let op obstakels zoals uitzetij-
zers, deur- of raamknoppen. Bepaal of er voldoende inbouwdiepte 
is om product te monteren, zie overzicht profielen op pagina T15.
De Duette®, plissé of Parametre® shades kunnen zowel in de dag 

verschillende plaatsen en ga uit van de kleinste maat. Zorg ervoor 
dat tussen het glas en de shade altijd voldoende
luchtcirculatie is en monteer daarom de shade op minimaal 
10 mm van het glas. 

Serre en lichtkoepels
Bij montage van plissé en Duette® shades in combinatie met 
hoogrendement glas of ander speciaal glas moet ter voorkoming 
van mogelijke thermische breuk de door de glasfabrikant voorge-
schreven montageafstand worden aangehouden. Advies is om de 
Duette® of plissé shades te monteren met 8 mm vulblokjes mon-
tage optie R3.

Productbreedte (mm) 300 - 800 801 - 1500 1501 - 2200 2201 - 2900 2901 - 3600

Aantal steunen A-model 2 3 4 5 6

Aantal steunen B-model 2/2* 3/3* 4/4* 5/5* 6/6*

Aantal steunen D-model 2/2* 3/3* 4/4* 5/5* 6/6*

Productbreedte (mm) 300 - 450 451 - 800 801 - 1150 1151 - 1500 1501 - 1850 1851 - 2200 2201 - 2300

Aantal steunen P-model 2/2* 3/3* 4/4* 5/5* 6/6* 7/7* 8/8*

* Aantal steunen voor montage spanrail (B/D-model)

Raadpleeg T30 t/m T33 voor de juiste steunenoptie.

* Aantal steunen voor montage spanrail (P-model)

Aantal steunen (A/B/D) model

Aantal steunen P model

Monteren

een tussenafstand van 70 cm. Voor P-modellen geldt een tussenafstand van 35 cm. 
Zorg ervoor dat tussen het glas en de shade altijd voldoende circulatie is en monteer 
daarom de shades op minimaal 10 mm van het glas.

In de dag
 

het kozijn of muur
 

kozijn en de vensterbank of vloer
Vermeld dagmaat op uw order.  
In verband met de noodzakelijke  
speling wordt de opgegeven  
breedtemaat met 5 mm door ons 

jfzverminderd In de hoogte blijven de maten ongewijzigd. 
Indien er geen maatreductie nodig is, vermeld dan blijvende 
maat op de order.

Op de dag
 

het kozijn of muur  

 
kozijn en de vensterbank of vloer  

is gewenste overlapping



A

min. 40 mm

A

min. 40 mm

A

min. 40 mm

max 12º

A

min. 40 mm

max 15º
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Opmeten dakraam type DP 100

Gecodeerde dakramen

®,  
® etc.

eigen merkafhankelijke codering hebben, meestal is het vol-
doende om het typenummer bij de bestelling op te geven. Dat 
vindt u over het algemeen in de rand van het dakraam.

van het dakraam, gemeten aan de voorkant tussen de raamlijs-
ten.

Niet gecodeerde dakramen
-

duiding bevatten dan is het toch goed mogelijk dat hierop een 
type DP 100 mogelijk is. 

Daarbij moet u op het volgende letten:

met de handige Sunway hoekmeter.

-
tioneren belemmeren?

breedte en hoogtematen aan de voorzijde. Zie tekening.



Aftrekmaten bij 45º en 90º hoek situaties Y= 12 mm Y= 12 mm

Type / Model
Aftrekmaat

45°
Y

Aftrekmaat
90°
Y

  Plissé 20 mm / Duette® 25 mm -/- 12 mm -/- 28 mm

  Plissé 32 mm / Duette® 32 mm -/- 16 mm -/- 40 mm

  Plissé / Duette® type AK/BK/AE/BE -/- 14 mm -/- 35 mm

  Plissé 20/32 mm / Duette® 25/32 mm type AB10 / AS10 -/- 22 mm -/- 53 mm

  Duette® 64 mm type AL10 / AS10 -/- 37 mm -/- 88 mm

Y= 28 mm

Positie van koordslot bij koordbediening (optie B1)
 

uit de kant te plaatsen.
 

koordslot 40 mm verder uit de kant geplaatst.

+ 40 mmOptie B1 38 mm

Standaard
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Montage opties
De Duette®, plissé

 

® shades kunnen eenvoudig gemonteerd worden. De shades sluiten dankzij de verzonken steunen goed 
aan op uw raamkozijn. Er is nauwelijks een lichtkier waarneembaar. De steunen zijn geschikt voor plafond- en wandplaatsing. Zie hier-
onder de verschillende montage opties. Vermeld de gewenste montage optie op uw order.

Optie R1 Plafondmontage
Optie R1 voor plafondmontage, het transparante wigje 11º is op 
verzoek leverbaar. 
A-modellen 
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé ®

Optie R2 Plafondmontage
P-modellen 
25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé. Optie R2 voor plafond-
montage van P-modellen met opvulplaatje 1.5 mm.

B en D-modellen
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissée ®

Optie R3 Plafondmontage
P-modellen 
25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé. Optie R3 voor plafond-
montage van P-modellen met vulblokje 8 mm. Het transparante 
wigje 11º is op verzoek leverbaar.
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Optie F1 Wandmontage
P-modellen
20/32 mm Plissé, 25/32 mm Duette® met spanrail

Optie F2 Wandmontage met  
voorsprongsteun 70 mm
A-modellen
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé e ®

Optie F2 Wandmontage met  
voorsprongsteun 70 mm
B- en D-modellen
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissée ®

met spanvoet of spanrail

37
 m

m

70 mm

37
 m

m

70 mm

Optie F1 Wandmontage
B- en D-modellen
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plisse ®

A-modellen met spanvoet of spanrail

Optie F1 Wandmontage

A-modellen 
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé ®
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Optie C1 Montage op (kunststof)  
draai- kiepramen

 
te schroeven.

Bij A-modellen wordt i.v.m de steunen de hoogte doorjfz
 gereduceerd met 4 mm.
Bij B-modellen wordt i.v.m de steunen de hoogte door jfz 
 gereduceerd met 8 mm.

A-modellen
25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé 

10
 m

m

23 mm

B en D-modellen
25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé met spanvoet of spanrail

Optie F4 Wandmontage met afstandblokje
® 

(AB10), Smartcord™(AS10) en Eindlooskoordbediening (AL10).

Optie F3 Wandmontage met  
voorsprongsteun 40 mm
B en D-modellen
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé en Parametre® met  
spanvoet of spanrail

Optie F3 Wandmontage met  
voorsprongsteun 40 mm
A-modellen
25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé

 

®

37
 m

m

40 mm
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Profielen

Optie S1 Zijprofielen (in de dag)

® en plissé shades 
shades te beperken kunnen L-vormige zijprofielen worden ge-
leverd (meerprijs).

 

en onderprofiel.
® 

en Parametre®.

® en plissé shades 
shades te beperken kunnen U-vormige zijprofielen worden ge-
leverd (meerprijs).

-
grond.

Duette® / 32 mm plissé is niet leverbaar in kleur zwart 1858.
 

Duette® en Parametre®.

Einkap boven 29.7521.

Schroef 29.7847.

S1 zijprofiel 29.7170.

Afstelplaat voor 90° 
raamlijst 29.7820.

Eindkap onder 29.7520.

S3 Afdekprofiel 
29.7177. voor 

20 mm Plissé/ 25 mm Duette®

29.8177. voor 
32 mm Plissé/ 32 mm Duette 

en AE/BE en AK/BK modellen 
Niet leverbaar in kleur 1858 

zwart.

Schroef 29.7856.

29.7177

29.8177

25
 m

m

25 mm

46
 m

m

18 mm

15 mm

15 mm

35
 m

m

18 mm

Aan boven- en onderzijde
3 mm verstelbaar

Op de dagIn de dag (zijwaartse montage)

Optie S3 Afdekprofiel voor in de dag of op de dag

10.01.13   08:03
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® en plissé shades te 
beperken kunnen U-vormige zijprofielen worden geleverd 
(meerprijs).

-
grond op bijvoorbeeld aluminium kozijnen.

Plissé / 32 mm Duette® is niet leverbaar in kleur zwart 1858.
® shades met maximale 

productbreedte van 1300 mm.

 
Duette® en Parametre®.

29.8177

29.7177

46
 m

m
35

 m
m

18 mm

18 mm

15 mm

15 mm

Plakprofiel in de dag

Voor BB/BO modellen met plakprofiel op de dag worden voor montage van spanvoet, of montageclip voor spanrail de benodigde onder-
delen meegeleverd .

A1 plakprofiel 
29.7177. voor 

20 mm Plissé/ 25 mm Duette®

29.8177. voor 
32 mm Plissé/ 32 mm Duette 

en AE/BE en AK/BK modellen 
Niet leverbaar in kleur 1858 

zwart.

Schroef M4 (zeskant) 29.1739.

Zijwaartse steun 29.7818.

Spanblokhouder 29.7828.

Schroef M4 29.7850.

Spanvoet 29.7807.

Zijwaartse steun  
29.7837.

Schroef M4 (zeskant)  
29.1739.

Ring M4 29.7841.

Schroef M4 29.7850.

Clip 29.7800. / 
29.7801./29.8800.

Tape 12 mm 29.1740.

Optie A1 Plakprofiel voor in de dag of op de dag (montage zonder boren / schroeven)

10.01.13   08:03
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Opgeven bij bestellen

Opgeven bij A en B modellen:

®, plissé of Parametre®

draai-kiepramen

 
vermelden) 

onder komt
® als room divider worden er indien 

gewenst magneten meegeleverd voor fixatie onderprofiel

Extra opgeven bij P (plafond) modellen: 

Extra opgeven bij speciale modellen: 

schuine zijde(n), kleinste en grootste hoogte opgeven en een 
tekening meesturen. 

®, plissé ® shades smaller dan 60 cm  
worden berekend als 60 cm breed.

®, plissé of Parametre shades die minder hoog zijn dan 
100 cm worden berekend als 100 cm hoogte.

Wijzigingen in materialen, samenstellingen, onderdelen, uitvoerin-
gen en kleuren zijn zonder vooraankondiging voorbehouden. Tex-
tiel is onderhevig aan variaties. Subtiele afwijkingen in materiaal, 
patroon en kleur* zijn onvermijdelijk en vallen binnen de geldende
industrienormen.
* Bij naleveringen zijn kleurverschillen mogelijk.


