WAVE GORDIJNEN MONTAGE GIDS

Voor meer informatie bezoek tuiss.nl

Positionering van de beugels
75mm
(3”)

Als je plafondmontage beugels gebruikt, moet de voorkant van de beugel ten
minste 75 mm weg van het oppervlak van de voorzijde achter de rail. Dit zal
ervoor zorgen dat de golven in de stof niet tegen de muur of het raam schuren.

Een beugel moet aan
weerszijden van de
rail, 100mm (4") weg
van het einde.

100mm
(4”)

100mm
(4”)

De andere
beugels moeten
gelijk worden
verdeeld over de
breedte.

Monteren van de beugels
Wandmontage Beugels

Plafondmontage Beugels

Gebruik twee schroeven om
de beugel vast te zetten op het
tegenoverliggende oppervlak.

Clip eerst de beugels op de
rail.

plaats de voorlip van
de hoofdrail in de
voorste haak van de
beugel.

3x

Draai de hoofdrail
zodat de achterlip
vergrendelt in het
vergrendelingsgedeel
te van de beugel en
draai vervolgens de
schroef van de beugel
weer vast.

Draai de schroef in het midden van de
bovenkant van de beugel los genoeg om
het vergrendelingsgedeelte heen en weer
te laten bewegen.
Plaats de voorlip
van de hoofdrail
in de voorste
haak van de
beugel.

Houdt de rail omhoog
en markeer met een
potlood plaatsen voor
de gaatjes.

Draai de hoofdrail zodat de achterlip
vergrendeld in het vergrendelingsgedeelte
van de beugel en draai vervolgens de
schroef van de beugel weer vast.

Doe de rail veilig naar een kant en boor
gaten op de plaatsen waar de gemarkeerd
hebt. Doe daarna een rawl plug In elk
gaatje.

Gebruik een schroef
voor elke beugel en
schroef ze in het
middelste gat in de
bovenkant van de
beugel.

TOP-TIP:

De diepte van de beugel in
instelbaar, zodat het spoor
dichterbij of verder weg van het
bevestigingsoppervlak.

Ophangen van je gordijnen

Steek de haken in de
kunststof ogen in de
hoofdrail.

Ga door tot alle haken zijn
ingebracht, daarna geniet
van je mooie nieuwe
gordijnen!

Merk op dat, om de het
uiterlijk van de gordijnen te
behouden en te voorkomen
dat de plooien aan de
uiteinden omkeren, een extra
haak is toegevoegd is om de
buitenste plooien op zijn
plaats te 'pinnen'.

Aankleden van je gordijnen
Omdat gordijnen een zacht stoffen product zijn, is soms een
beetje verzorging nodig om de installatie perfect af te werken.
'Stapel' de gordijnen op naar de zijkanten en controleer of de
vouwen allemaal gelijkmatig zijn aangebracht.
Begin vanaf de buitenrand, werk van boven naar beneden en
beweeg je de handen stevig in de lengte van elke vouw.

Voor een echt professionele afwerking kan je zelfs de gordijnen 'verbinden',
hoewel dit volledig optioneel is.
Wikkel de gordijnen in meerdere keren om de stof heen en zorg ervoor dat de
plooien recht en gelijkmatig zijn.

Top-Tip:
Als je je gordijnen voor het eerst uitpakt, kunnen ze behoorlijk gekreukt zijn - dit is normaal, want
ze zijn opgevouwen en ingepakt voor transport. Deze kreukels zullen in de loop van de tijd
verdwijnen en we raden aan om ze te laten hangen. Als u toegang heeft tot een rechtopstaande
stomer, kan je proberen de stof licht te stomen (op een lage stand) om die plooien te stimuleren
om sneller in te zakken.

