
Montageinstructies - Windvast screen zonwering

Geleiders voorbereiden & boren

Bij de montagewijze in de dag of op de dag bestaan de geleiders 
uit twee delen. Behaal het voorste deel van de geleiders los door 
middel van de schroe�es los te draaien. Haal vervolgens de kunst-
stof inlay voorzichtig uit de 
geleiders. Leg het voorste deel van de geleiders + de inlay weg tot 
na de stap ‘het plaatsen van de omkasting’.

Plaats nu de geleiders op de juiste hoogte tegen de gevel of kozijn. 
Teken het eerste gat vanaf de omkasting minstens 10 centimeter 
af. Deze ruimte is voor de kapsteunen. Boor de overige gaten in de 
geleiders om de +/- 60 centimeter.

Let op! Indien de montagewijze breedte in de dag en hoogte op 
de dag ontvang je LHTF geleiders (zie montagewijze 3). Hierdoor 
kun je de omkasting boven het kozijn plaatsen.

Zorg ervoor dat de geleiders boven en onder waterpas lopen. 
Controleer dit door middel van een waterpas.

ZORG DAT DE GATEN IN DE STEEN UITKOMEN EN NIET IN DE VOEG

VENSTERBANK? ZAAG DE GELEIDERS EERST AF IN DEZELFDE SCHUINTE 
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Montagewijze ‘Op de dag montage’

GEVEL

6 mm

* Boor de geleider door 
met 6 mm boor.

GEVEL

* Schroef de geleiders 
vast met schroef (plug).

GEVEL

10 mm

* Boor het gedeelte op 
met 10 mm boor.

Montagewijze ‘In de dag montage’
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* Schroef de geleiders 
vast met schroef (plug).
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met 6 mm boor.
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* Schroef de geleiders 
vast met schroef (plug).

Kozijn

Als je het zonwering product gaat monteren, is dat voor eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van door ons 
geleverde zonwering. Bekijk dus vooraf goed onze meetinstructies en of montageinstructies zodat vooraf het inmeten en monteren bekend is. Mocht je twijfelen 

of een vraag hebben neem dan gerust voordat je gaat monteren contact op met onze klantenservice.

LET OP! Voor beschadigingen. Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de 
zonwering op een zachte ondergrond. LET OP! Wanneer je gaat boren valt er boorgruis. Dit kan beschadigingen veroorzaken, zuig deze na het boren op.
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V uitsparing

* Plaats nu de inlay terug in de geleiders, 
met de V uitsparing aan de bovenzijde.

* Plaats de voorzijde van de geleider 
terug door middel van de schroe�es.

Montageinstructies - Rolluiken 
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Monteren bediening

-

-

TWIJELS BIJ PROGRAMMEREN? NEEM VOORAF EERST CONTACT MET ONS OP

Tips & Tricks - Montagehandleiding

Nadat je het de zonwering hebt gemonteerd wil je deze 
uiteraard gaan bedienen.

gen van de bediening welke je besteld hebt. Kies hierbij 
de juiste handleiding onder Tips & Tricks bovenaan de 
website.

Lees de handleiding voorgaande installeren goed door 
en verwerk deze exact zoals staat beschreven. 

 
TIPS & TRICKS

MONTAGE HANDLEIDINGEN

Montageinstructies - Windvast screen zonwering

* Plaats de omkasting op de geleiders. 
De kapsteunen schuiven in de geleiders.

* Let op dat de V uitsparing over de rits 
van het screendoek schuift.

Omkasting plaatsen

Monteer de omkasting 
op de geleiders. Let op 
de kapsteunen, deze zijn 
kwetsbaar. 

Voer tevens de kabel 
door het doorvoergat dat 
je hebt voorbereid of 
geleid de kabel door de 
geleider indien je hier-
voor heb gekozen. 

EXTRA OPLETTENDHEID !
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