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Lamellen op maat
Montagehandleiding Wandmontage

Lamellen rail met geleiders,
trekkoord en ketting

Verbindingsketting

Wandsteun
60-108 mm met afdekkap

Wandsteun
108-156 mm met afdekkap

Lamel gewicht

Lamellen

Verpakkingsinhoud
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Railbreedte

Let bij het bevestigen van de lamellen rail op dat je
voldoende afstand tot het raam houdt om het raam te
kunnen kantelen. Let ook op uitstekende obstakels 
zoals radiatoren of de vensterbank.

Bij bevestiging met wandsteunen kun je de wandsteun
instellen tussen 60 en 108 mm, of 108 en 156 mm
om voldoende afstand tot de muur te garanderen.

Bepaal de positie. Plaats één steun ca. 15 cm vanaf de rand.
Verveel de andere steunen gelijkmatig ertussen. De afstand
tussen twee steunen mag niet groter zijn dan 120 cm.

1. Afstand meten 2. Positie aftekenen
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...KLIK

Stelschroef

Plaats de wandsteunen op de afgetekende punten.
Bevestig de wandsteunen met schroeven en pluggen 
die passen bij het type muur.

Plaats de rail.

Stel de gewenste diepte in tussen 60 en 108 mm.

Plaats de rail met een kantelende beweging in de clip
op de wandsteun zodat deze hoorbaar vastklikt.

3a. Bevestiging van de wandsteunen 60-108 mm 3b. Bevestiging van de rail aan de wandbeugel
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Stelschroef

...KLIK

4.a. Bevestiging van de wandsteunen 108-156 mm 4.b. Bevestig de rail aan de wandsteunen

Plaats de wandsteunen op de afgetekende punten.
Bevestig de wandsteunen met schroeven en pluggen 
die passen bij het type muur.

Plaats de rail.

Stel de gewenste diepte in tussen 108 en 156 mm.

Plaats de rail met een kantelende beweging in de clip
op de wandsteun zodat deze hoorbaar vastklikt.



5/6© Copyright

5. Lamellen plaatsen 6. Lamel gewicht plaatsen

Hang nu de lamellen in de geleiders. Zorg ervoor dat
alle lamellen op dezelfde manier zijn uitgelijnd. 

Een kleine opening in de stof markeert de bovenkant van
de lamel. Haak de kleine opening met een kantelende
beweging aan de geleider.

Schuif aan de onderkant van de lamel het gewicht
in de zoom. De houders voor de verbindingsketting wijzen
naar boven.
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7. Bevesig de verbindingsketting

Sluit de lamellen en bevestig de verbindingsketting aan
het lamel gewicht.


