ROLLUIKOPMAAT
MONTAGE HANDLEIDING

ROLLUIK MET HOEK GELEIDERS

Boor in elke geleider op +/- 10 cm van beide uiteindes een gat
door en door van 6 mm in de “flens” van het profiel. De ruimte
daartussen gelijk verdelen naargelang het totaal aantal gaten.
Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg, zonodig wat aanpassen.
•
•
•

Bij hoogte tot 120 cm in totaal 3 gaten
Bij hoogte tot 180 cm in totaal 4 gaten
Bij hoogte vanaf 180 cm in totaal 5 gaten

Snijd 1 cm van het rubber aan de bovenkant in de geleider af.
Zo past de witte inlooptrechter straks beter in de geleider.
Doe dit aan de voor- en achterkant van de geleider.
Controleer of de eventuele vloer recht is anders een van de twee geleider inkorten, zodat de bovenkanten
waterpas zijn als ze worden geplaatst. Indien geen vensterbank aanwezig monteer dan eerst de vensterbank.
(Hoekprofiel). Smalle kant tegen de muur, naar beneden wijzend. Brede kant is om het rolluik op te laten
rusten.
Boor nu met een steenboor 6 de gaten in de muur voor de geleiders. Aftekenen door de reeds voorgeboorde
gaten in de geleider.
Bepaal nu met behulp van de geleider de plaats van het naar binnen te boren gat voor de doorvoer van de
bediening. Dit gat moet 1,5 cm. boven de geleider ter breedte van het hart van de koker van de geleider
geboord worden, aan de bedieningszijde. Boor het gat voor de doorvoer door de wand of kozijn. Bij
bandbediening altijd haaks naar binnen boren.
Grootte van het gat: Band: 20mm. Elektrisch: 10mm. Boor altijd van buiten naar binnen. Let op de te boren
hoek zodat het gat binnen niet op de verkeerde plaats uitkomt. Neem hier de tijd voor. Zorg dat binnen het
stucwerk niet kapot gaat, geef binnen eventueel tegendruk met bv een balkje.
Bij bandbediening plaatst u de buitendoorvoer (plastic plaatje met gleuf horizontaal) op muur / kozijn voor het
gat.
Plaatsen rolluik.
Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen. Indien er ruimte
voldoende is boven de geleiders om de bak te plaatsen nadat de geleiders zijn geplaatst, verdient dit de
voorkeur. Monteer dan eerst de geleiders ( niet helemaal vast zetten, zodat er nog wat speling is en de “lip”van
de achterkap achter de geleiders kan vallen). Doe een plug op een schroef en duw deze door de geleider in het
gat in de muur. Schroef wat aandraaien dat deze niet los komt. Draad / koord / band door het gat voeren en
bak op de geleiders plaatsen. Let op dat de witte inlooptrechters in de geleiders vallen en dat de kast volledig
OP de geleiders komt. Daarvoor dient het omgevouwen deel van de achterkant van de kast ACHTER de
geleiders te vallen. Controle: aan de zijkant past de kast precies op de geleider.

LET OP dat de geleider juist tussen de muren wordt geplaatst. Bij
plaatsing met de bak boven de dag komen de geleiders zoals in de
afbeelding hiernaast. Met de geleiders dus voor de muur.

ROLLUIKOPMAAT
ALTERNATIEF:
Indien geen ruimte is om het rolluik op de geplaatste geleiders te plaatsen: Leg dan het rolluik op de
achterkant, pootjes naar voren –dus niet omhoog- schuif de geleiders op de kapsteun, pak het rolluik op (de
bak dragen en de geleiders vasthouden, niet optillen aan de geleiders) , duw kband / draad naar binnen en
plaats dan zo het rolluik. Let op dat de witte inlooptrechters in de geleiders vallen en dat de kast volledig OP de
geleiders komt. Daarvoor dient het omgevouwen deel van de achterkant van de kast ACHTER de geleiders te
vallen. Controle: aan de zijkant past de kast precies op de geleider.
Druk het rolluik niet te vast tegen de wand, anders komt de kap naar binnen en schaaft langs de lamellen.
Controleer de evenwijdigheid.
Bij band: Houd van binnen het band vast en knip buiten de bevestiging die de lamellen vast houdt door. Laat nu
het rolluik rustig in zijn geheel zakken. Laat de band zo’n 20 cm onder de plaats waar de opwinder wordt
geplaatst. Band daar afknippen en smelten met aansteker om rafelen te voorkomen.
Monteer de bediening of schakelaar volgens de daarvoor beschikbare handleiding
Kit nu het rolluik rondom af, tussen geleiders en de muur alsmede tussen de kap en de muur. Transparante kit
is daarvoor het meest geschikt.
Verwijder nu het plastic folie dat nog op de kap zit ter voorkoming van beschadigingen.

