
Zonder vensterbank 

Met vensterbank
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Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

Accessoires lijst (foto's)

Benodige gereedschappen 

Lijst van accessoires (aantal)

Lager links met veer 

– Schroeven 4 x 40 ( Geleide rails) 

Paar hoekbeschermers

– Schroeven 4 x 16 (Veer & lager rechts)

Paar verstelbare sokkels 

Treksnoer 

Paar eindkappen

Teruglooprem (optioneel)

Lager rechts

– Schroeven 3,5 x 40 ( Eindkappen)

Geleide schoenen 

– 6mm deuvels

Stelschroeven

Boorafdichting

Schroeven & deuvels:

Zeskantsleutel 

Accuboor

Handschoenen

Boren:
• Steenboor Ø 6 mm (muren)
• Metalboor Ø 4 mm & 10 mm
 (Geleide rails)Bit PZ2 Waterpas Rolmaat
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Als de borstel aan de onderkant 
zit moet zich in het borstel-
kanaal van de handgreeprail 
bevinden: trek de borstel uit het 
onderste borstelkanaal van de 
handgreeprail en duw deze 
vervolgens in de groef aan de 
zijkant van de handgreep. 

Snijd de borstel op de exacte 
maat van de greeprail. Houd 
hiervoor de borstel aan het 
uiteinde aan een kant van de 
greeprail vast en knip aan de 
andere kant op lengte.

Indien besteld: Draai de achter-
uitrem 40  op de ronde "nippel" 
van het rechter lager 2  door 
deze naar links (dus tegen de 
klok in) te draaien. De rem 
is alleen ingeschakeld en niet 
vastgedraaid.

Schuif het lager rechts 2  in de 
netas in de rolgordijnkast zoals 
afgebeeld (let op de inkepingen 
op het lager/achteruitrem!). 
Houd de andere kant vast als 
de netschacht naar buiten wordt 
geduwd. 

 

Lager 2  moet de rolgordijnkast 
rondom afdichten en vervolgens 
met twee schroeven 4x16 vast-
schroeven. 
AANDACHT  Schroeven recht 

indraaien en niet te vast aan-
draaien, anders kan het 
net beschadigd raken! 
 

Duw het lager met de veer 
1  aan de andere kant naar 

binnen tot het een handbreedte 
uitsteekt.

Let op risico op letsel 
Bij het spannen van de veer 
is het mogelijk dat uw vin-
gers wegglijden en het lager 
"terugspringt". Gebruik voor 
de veiligheid geschikte hand-
schoenen voor deze werks-
tap.

Span nu de veer 1  volgens  
bovenstaande tabel door het  
lager met de klok mee te  
draaien. 

Steek vervolgens de spanveer 
1  helemaal in de kast en 

schroef deze vast met twee 4x16 
schroeven. 
AANDACHT  Schroeven recht 

indraaien en niet te vast aan-
draaien, anders kan het 
net beschadigd raken!

1. Greeprail aanpassen

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 

2. Monteer lager met veer en teruglooprem (indien besteld), bevestig trekkoord
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Geleideschoenen 4  op beide 
zijkanten van de handgreeprail 
bevestigen. 
 

Schuif de hoekbescherming 3   
op de uiteinden van de uitste-
kende greeplijst. 
 

Indien gewenst: Schuif het trek-
koord 30  in de vrije groef aan de 
zijkant van de greeplijst en door 
een Bepaal 90° rotatie.

Leg de geleiderails met anti-
windborstels gespiegeld ten 
opzichte van elkaar (zie afbe-
elding) – bij standaard borstels 
maakt het niet uit. Boor een gat 
van Ø 4 mm door beide wanden 
op een afstand van ca. 200 mm 
(20 cm) vanaf het uiteinde van 
de geleiderails. 

 Boor op een afstand van ca. 
200 mm (20 cm) tot het andere 
uiteinde van de geleiderails nog 
een gat Ø 4 mm door beide wan-
den. Boor bij geleiderails met 
een lengte van meer dan 150 cm 
in het midden nog een gat van 
Ø 4 mm. 
 

Vergroot de gaten met een 
boortje van Ø 10 mm. Hier wor-
den later de 10 mm afdekplug-
gen 32  ingestoken. Met een 
standaard borstel maakt het niet 
uit aan welke kant je het gat van 
10 mm boort. 
 

Draai met de meegeleverde  
inbussleutel 50  van binnenuit 
één stifttap 7  in elke sokkel. 
Net ver genoeg dat de punt van 
de kop van de stelschroef bijna 
uitsteekt aan de gladde kant van 
de sokkels 5 .

Leg de rails en basis 5  neer zo-
als op de afbeelding. De langere 
basiszijde moet zich aan de van 
de kamer (tuin) afgekeerde zijde 
bevinden (indien anti-windbors-
tel is geselecteerd, aan de zijde 
van de lange en stijve borstel). 
 

Duw de basis 5  voorlopig 
niet verder dan 1-2 cm in de 
geleiderails. 
 

Nadat u de basis 5  in de gelei-
derails hebt geschoven, schroeft 
u deze met 2-3 slagen een klein 
beetje vast. Dit betekent dat 
hoogteverstelling tot het einde 
van de montage nog mogelijk is. 
 

Als de geleiderails later niet 
direct op de vensterbank staan, 
knijp dan de uiteinden samen 
met een tang. Dit voorkomt dat 
de borstels eruit glijden.

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 

3. Geleide rails boren en sokkels inschuiven
Het boren van de geleiderails is niet nodig als bij 

de bestelling de optie "geboord" is gekozen! 

12

16

13

17

14

18

15

19

9 1110

Alleen aan de 
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anti-windborstels 
(ronde borstelkanaal – 
later zichtbare zijde)
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Zaag of zaag de achterkant 
van de eindkappen 10  af op 
de geperforeerde punt zodat 
de cassette later plat tegen de 
muur kan liggen. 
 

Duw de eindkappen 10  aan 
beide zijden van de cassette.

TIP  Vanaf hier is een tweede persoon behulpzaam. 
Houd beide geleiderails met de zijkant van de grotere gaten Ø 10 mm 
naar buiten (tuinzijde) aan de buitenrand van de raamkant. De gelei-
derails staan op de vensterbank. Markeer vervolgens de boorlocaties 
voor de gaten met een pen. Leg de rails opzij en boor de gaten van 
Ø 6 mm voor de pluggen. Bij hout heeft u normaal gesproken geen 
pluggen nodig – indien nodig gewoon voorboren met een boor van 
Ø 4 mm.

Met pluggen: Plaats de pluggen 
en schroef de rails vast met 
schroeven 4x40. 
Zonder pluggen: Geleiderails 
vastschroeven met 4x40 schroe-
ven. Draai de schroeven goed 
vast zodat de schroefkoppen de 
beweging van de jaloezie 
niet belemmeren! 

Schuif de rolgordijnkast met 
aangebrachte eindkappen 10   
van bovenaf op de geleiderails.

De "tong" van de eindkappen  
10  wordt in de achterste 

(buitenste) groef van de geleide-
rails gestoken.  
AANDACHT  Controleer of de 

rolgordijnkast en de geleiderails 
in een hoek van 90° ten opzichte 
van elkaar staan. 
 

Voor extra bevestiging de 
eindkappen 10  met een stifttap  

7  vanaf de voorzijde op de rol-
gordijnkast met een inbussleutel  
50  bevestigen. 
Alternatief: schroef de tong van 
de eindkap opzij met een stifttap 
(rond gat). 
 

Dicht de boorgaten Ø 10 mm 
aan de voorzijde van de geleide-
rails af met de boorgatpluggen 
32 .

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 

5. Schroef het rolgordijn aan de huismuur 
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4. Eindkappen aanpassen en op cassette steken

De volgende afbeeldingen tonen 
gelijkwaardige installatiesituaties22
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Bepaal nu de eindpositie positie 
van de handgreep. Trek hiervoor 
de greeplijst naar het onderste 
uiteinde van de vensteropening 
zoals afgebeeld. 

 

Lijn de sokkels 5  uit op dezelf-
de hoogte en zet ze vast door de 
stifttappen meermaals aan te 
draaien met de inbussleutel 50 . 
Test vervolgens de sluiting 
en pas indien nodig de positie 
van de sokkels aan. 

 

Trek het rolgordijn aan de gree-
plijst naar beneden en hang het 
met een kantelbeweging van de 
greeplijst in de houders. KLAAR! 
Indien zonder teruglooprem, 
Gelieve de handgreep niet los 
te laten, maar met de hand te 
geleiden!

Wanneer de voormontage wordt besteld, zijn alleen de rode omrande montagestappen relevant voor u! Al het andere is al door ons gedaan. 
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6. Pas de positie van de sokkels aan
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 Als je de insectenbescherming  regelmatig schoon  maakt zal het langer  tegen vliegen en  
insecten  

beschermen.

ONDERHOUD 
 
Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis)  
spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst. 

Gebruik in geval van zware vervuiling  een pH-neutraal reinigingsmiddel. 
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen – deze beschadigen het vliegenscherm! 

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het 
vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!). 

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette 
verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.
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