
Wichtig! Bitte mit der Pflege-
anleitung aufbewahren!
Important! Please keep together
with care instructions!
Let op! Bewaren samen met
de onderhoudsinstructies!
Important! Conserver ensemble
avec les conseils d’entretien!
Importante! Conservare con le
istruzioni per la manutenzione!
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Wa¿ne! Proszê siê dok≥adnie   
trzymaæ instrukcji!   

Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
Please use enclosed elements only.
Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
Se servir exclusivement éléments jointes.
Si prega di utilizzare solo parti allegare elementi.
Proszê u¿yæ tylko za≥πczonych elementów.

 Montage 
Bevestiging
Om het rolgordijn heel gemakkelijk te monteren, stellen wij u verschillende houders en klemsteunen voor wand, 
plafond of kozijnmontage ter beschikking.
Standaard: Wand- of plafond montage met een clip.
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Bijzondere varianten
Als bijzondere toebehoren zijn verstelbare wandsteunen (60-108 mm en 156-204mm) te verkrijgen, 
die in plaats van wandsteunen van 33 mm gebruikt kunnen worden.

Plafondmontage 

(met verstelbare clip)
Wandmontage 

(met variabele wandhouder)
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Venstermontage 

(met klemsteun)
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Koofmontage 

(met wandsteun 33mm)
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steun met lang verstelbaar gat (clip) klemsteun voor cassette (PVC) wandsteun 33mm

wandsteun, verstelbaar 60-108mm wandsteun, verstelbaar 60-156mm wandsteun, verstelbaar  156-204mm
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Wandmontag 
(met clip)

4
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MONTAGE HANDLEIDING
Rolgordijn 3A, 3C, 4A, 5A 



Wichtig! Bitte mit der Pflege-
anleitung aufbewahren!
Important! Please keep together
with care instructions!
Let op! Bewaren samen met
de onderhoudsinstructies!
Important! Conserver ensemble
avec les conseils d’entretien!
Importante! Conservare con le
istruzioni per la manutenzione!
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MONTAGE HANDLEIDING

Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
Please use enclosed elements only.
Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
Se servir exclusivement éléments jointes.
Si prega di utilizzare solo parti allegare elementi.
Proszê u¿yæ tylko za≥πczonych elementów.

Rolgordijn 3A, 3C, 4A, 5A 

 Kabelgeleiding 

13,5

Rollgordijn breedte 
-42mm

Kabelgeleiding is optioneel.De stof wordt tussen 2 spandraden – ook bij openslaande ramen- gevoerd ( helling max. 15°)De spankabel wordt onzichtbaar in de bovenkant van het cassetteprofiel geleid.
Het eindstuk van het afdekprofiel houd de spankabel vast en garandeert een goede geleiding.

Materiaal (Kabel): Standaard nylon, doorzichtig ( ø2mm) of staal, kunststof mantel 
doorzichtig of wit (ø1,4mm).
Bijbehoren: hoeksteun voor bevestiging zijgeleiding (verzinkt),
Klemsteun voor bevestiging zijgeleiding 

 
Bevestiging zilgeleiding
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Klemsteun
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Met de borstelafdichting is goed afdichting mogelijk tegen lichtinval. 
Het eindstuk van het stof afsluitprofiel wordt in de profielgeleiding getransporteerd. 
De stof beweegt zich in beide zijde van de profielgeleiding (hellingshoek 15°)
Profielkleur: Passend bij de cassettekleur)
Maat: doorsnede 40x18mm / lengte max. 2.20 mToebehoren: Invalprofiel met borstelafdichtingBorstelafdichting voor cassetteprofiel en stofafsluiting
Montage: Het zijprofiel (basis) wordt op het raamkozijn, de wand of plafond gemonteerd.
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stofbreedte -80 mm

Zijprofiel (Basis)

Stofgeleider zijprofiel

Gordijn

Verbinder zijprofiel
Borstelafdichting 13
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Het eendelige zijgeleidingsprofiel is optioneel
Het afsluitprofiel (wanneer wenselijk met een borstelafdichting) wordt in de profielgeleiding 
getransporteerd. Het gordijn beweegt zich in beide zijden van de afsluitprofielen. 
Daardoor wordt lichtinval van de zijkant optimaal verminderd.
Profielkleur: passend bij de cassettekleur.
Maat: doorsnede 30x19mm
Toebehoren: Inval profiel met borstelafdichting.
Borstelafdichting voor stofafsluit profiel.
Montage: Het profiel word op het raamkozijn de wand of plafond gemonteerd.
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stofbreedte -60 mm
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Pluggat2,5

Eindkap
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Doorsnede zijgeleiding

stofbreedte -30 mm

stofbreedte -42 mm

Doorsnede zijgeleiding

Inval profieleendelig profielgeleidingOnderlat

Zijprofiel(Sicht)
Afsluitkapje zijprofiel

40 mm18 mm 2,5 mm
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Onderlat
Inval profiel

tweedelig profielgeleiding

Zijgeleidingsprofiel
 

Belangrijk: Bij montage op het plafond meet u op verschillende plaatsen, 
om de exacte maat te bepalen. De cassette en het geleidingsprofiel moet 
parallel en loodrecht gemonteerd worden.

Belangrijk: Bij montage op het plafond meet u op verschillende 
plaatsen, om de exacte maat te bepalen. De cassette en het 
geleidingsprofiel moet parallel en loodrecht gemonteerd worden.


