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Zonwering - Aluminium onderdelen

Montagehandleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze plissé hordeur!
Voortaan houdt u in de zomer de vliegen, muggen en
wespen buiten en komt de frisse lucht naar binnen.
Volg deze montagehandleiding om eenvoudig uw plissé
hordeur te plaatsen.

ENKELE PLISSÉ HORDEUR

Komt u er niet uit?

IN-DE-DAG

Inhoud
1x bovengeleider
1x onderrail
1x plissé cassette
3x of 4x bevestigingsclips
1x sluitclip
2x zijkapjes
2x ontvettingsdoekjes
Schroeven

!
Controleer vóór het monteren of de plissé
hordeur past!
Passen de bovengeleider en de onderrail
tussen de kozijnen? De zijkapjes komen nog op
de bovengeleider dus er moet minstens 3mm
speling zijn. Voor de onderrail moet minstens
5mm speling zijn in verband met uitzetten van
kunststof als de zon er op schijnt.
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1

Kozijn ontvetten

Ontvet het kozijn met het bijgeleverde
ontvettingsdoekje. Dit is belangrijk voor een
goede hechting van het dubbelzijdige tape.

2

Bovengeleider plaatsen

De bovengeleider is standaard uitgerust met
dubbelzijdig tape aan de bovenkant, zodat u
het onder het kozijn kunt plakken. U kunt er
voor kiezen om gaatjes voor te boren op 20cm
van beide uiteindes en in het midden. Doe dit
voordat u de bovengeleider vastplakt.
Verwijder het folie van het dubbelzijdige tape
en plaats de aluminium bovengeleider boven
in het kozijn en schroef deze eventueel vast.

3

Bevestigingsplaatjes monteren

Teken aan de zijkant in het
kozijn waar de cassette komt op
20mm vanaf de voorkant een
streep met potlood.
Verwijder de beschermfolie
van de bevestigingsplaatjes en
plaats de bevestigingsplaatjes
met de oogjes midden op de
potloodstreep. Schroef deze zo
nodig vast.

5

Onderrail plaatsen

Duw de gaascassette een beetje
omhoog zodat u de onderrail kunt
plaatsen. Ontvet de ondergrond
goed met een bijgeleverd doekje
en plaats de onderrail recht onder
de cassette.
Laat de gaascassette zakken, zodat
het goed op de onderrail staat.

4

Gaascassette vastklikken

6

Evt. sluitclip bevestigen

Kijk aan welke kant “upside”
staat, die kant moet in de
bovengeleider. De kant waar
het koord in loopt plaatst u
tegen de bevestigingsplaatjes.
Druk de cassette goed tegen de
bevestigingsplaatjes totdat ze
klikken.

Bevestig nu de sluitclip in de
daarvoor bestemde gleuf. U
kunt er ook voor kiezen de
sluitclips niet te gebruiken.
Uw plissé hordeur is klaar! Het
dubbelzijdig tape heeft 24 uur
nodig om tot volledige hechting
te komen.

