Montagehandleiding ingespannen plissé met plakprofiel
Deze montagehandleiding kun je gebruiken voor het monteren van onze ingespannen plissé gordijnen waarbij de montage
met een plakprofiel plaats vindt.
Mocht je hulp nodig hebben bij monteren vraag het ons gerust: https://www.gordijnen.nl/klantenservice

Daarom Gordijnen.nl:
✓ Gratis ZekerMeten verzekering,
✓ Gratis snelle stalenverzending,
✓ Gratis verzonden vanaf 100 euro.
✓ Klanten waarderen ons met een 9.6 op Trustpilot!

Montage in de dag

Montage op de dag

68 60 640 0000 00

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine
afgesteld op het laagste koppel . Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed . Alleen de origineel bijgeleverde speciale
schroeven gebruiken . Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken .
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Installatie Optie

Vlak aansluitend installeren

Controleer de maat van het profiel

Belangrijk

Breng het kleefband aan
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Reinig het kozijnoppervlak
(uitsluitend toepasbaar op
alu/pvc vensters) voor het
aanbrengen van de kleefband
grondig met speciaal cleaner Nr.
29.1741.0000
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Breng de kleefband in de
gereinigde en droge groef
in het profiel aan
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De bovensteun installeren

Steun borgen

De ondersteun eventueel installeren

De bovensteun installeren

Steun borgen

De ondersteun eventueel installeren

4

5A

5B

4

5A

5B

Zet de bovensteun met inbusschroeven
vast. De hoogtepositie is variabel, bijv. voor
ventilatiedoeleinden.
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Haal de schutfolie van de kleefband

Het U-profiel vastzetten

Klik het model vast in de clips
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Technische wijzigingen voorbehouden

Druk het U-profiel stevig aan op
de ondergrond waarop deze wordt
gemonteerd. De tape minstens 60
minuten laten aanhechten!

Zie de installatiehandleiding van
het betr. model
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