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MONTAGE GIDS
D U B B E L E  R O L G O R D I J N E N

Voordat je begint

Monteren van de beugels

Het voorste rolgordijn moet het hoogst en het dichtstbij 
je zijn.

Voorste
Rolgordijn

Achterste
Rolgordijn

TOP-TIP:

Een Plafond- of Wandmotage wordt voor de meeste installaties aanbevolen, 
terwijl een Zijkantmontage alleen wordt aanbevolen als de breedte die u ons 
geeft boven in het kozijn is genomen.

Plafondmontage

De beugels worden direct in 
het plafond of de bovenkant 
van het kozijn gemonteerd.

Wandmontage

Waar de beugels in de muur of 
direct in het raamkozijn 
gemonteerd worden.

Zijkantmontage

Waar de beugels in de zijkant 
van het kozijn gemonteerd 

worden. 
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Installeer het dubbel rolgordijn
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Installeer eerst het achterste 
rolgordijn. Begin met het 
plaatsen van de veerbelaste 
pen in het onderste ronde 
gat van de beugel. Duw het 
rolgordijn naar de beugel 
toe zodat de veerbelaste 
stift naar beneden drukt.

Houd de pen ingedrukt, til 
het zijwaarts geplaatste 
uiteinde van het rolgordijn 
omhoog zodat het rolgordijn 
vlak is en de ketting direct 
vanaf de onderkant van de 
zijspanner naar beneden 
hangt en steek de pennen 
van het bedieningselement 
de beugel.

Herhaal deze procedure 
voor het voorste rolgordijn 
door de pen in het ronde gat 
van de beugel te plaatsen en 
de zijkant van de zijspanner 
op te tillen om deze in de 
dwarsdoorsnede te plaatsen.

Kindveiligheid

De koordhouder moet op een zo groot 
mogelijke afstand van het 
bedieningspaneel worden 
geïnstalleerd om te voorkomen dat de 
slappe koorden los komen. Plaats het 
steunapparaat op de muur en markeer 
de positie van het gat met een 
potlood. 

Bevestig het bevestigingselement met 
behulp van geschikte bevestigingen 
om ervoor te zorgen dat het apparaat 
volledig gesloten is.


