2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage in het kozijn, in de dag
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Optie
A1

Vlak aansluitend installeren

Controleer de maat van het proﬁel

Belangrijk

Breng het kleefband aan

1

2

2A

3

Reinig het kozijnoppervlak
(uitsluitend toepasbaar op
alu/pvc vensters) voor het
aanbrengen van de kleefband
grondig met speciaal cleaner
Nr. 29.1741.0000

18

32

12

De bovensteun installeren

Steun borgen

De ondersteun eventueel installeren

4

5A

5B

Zet de bovensteun met inbusschroeven
vast. De hoogtepositie is variabel, bijv. voor
ventilatiedoeleinden.

Het U-proﬁel vastzetten

Klik het model vast in de clips

6

7

8
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Haal de schutfolie van de kleefband

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

Breng de kleefband in de
gereinigde en droge groef
in het proﬁel aan

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage op kozijn, op de dag
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Optie
A1

Vlak aansluitend installeren

Controleer de maat van het proﬁel

Belangrijk

Breng het kleefband aan

1

2

2A

3

Reinig het kozijnoppervlak
(uitsluitend toepasbaar op
alu/pvc vensters) voor het
aanbrengen van de kleefband
grondig met speciaal cleaner
Nr. 29.1741.0000

12

32

18
De bovensteun installeren

Steun borgen

De ondersteun eventueel installeren

4

5A

5B

Zet de bovensteun met inbusschroeven
vast. De hoogtepositie is variabel, bijv. voor
ventilatiedoeleinden.

Het U-proﬁel vastzetten

Klik het model vast in de clips

6

7

8
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Haal de schutfolie van de kleefband

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

Breng de kleefband in de
gereinigde en droge groef
in het proﬁel aan

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage op het raam
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Optie
C1

De kleefstukjes aanbrengen

De clips op de klemsteunen monteren

De bovenste klemsteunen vastzetten

1

2

3
A

B

Positioneer de clips op een afstand van
ca. 5-7 cm van de uiteinden van de rail
Max. afstand tussen de clips 70 cm.
Let er bij het positioneren van de clip
op dat het bouwbeslag van het venster
ongestoord kan functioneren.

De onderste klemsteunen vastzetten
4

A
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B

Technische wijzigingen voorbehouden

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage op kozijn/wand, op de dag
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
Montage bovensteun

Montage ondersteun

1

2

Optie
F1/F2/F3

A

B

A

B
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Voor de tussenafstanden van de clips - zie de installatiehandleiding
van het betr. model.

Technische wijzigingen voorbehouden

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage in het kozijn, in de dag
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
1

Optie
M1

Montagevoorbereiding
1A

1B

Schroef
de clips en
de schuifplaatjes
eerst losjes samen,
schuif deze vervolgens in
het Montageproﬁel en zet deze
vast (onderlinge positie/afstand Zie
installatiehandleiding plissémodel)

Beugel monteren in het kanaal in het montageproﬁel

Steun aanpassen

2

3

A

B

Schroef de vierkantmoer eerst vast en schuif
daarna de eindkap en zijbeugel in het kanaal van
het montageproﬁel.
C

Steun vastzetten

Montageproﬁel bevestigen

Klik het model vast in de clips

4

5

6

Zet de steunen vast in het kanaal van het
MontageProﬁel en draai de schroeven vast.
Montagegaten voorboren 2,5 mm
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Houd het montageproﬁel met de
zijsteunen op de montagepositie,
controleer de pasvorm en teken de
boorgaten af

Technische wijzigingen voorbehouden

Monteer het Montageproﬁel met schroeven via
de gaten in de beugel in de voorgeboorde gaten

Zie de installatiehandleiding van het betr. model

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage in het kozijn, in de dag
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
1

Optie
M1A

Beugel monteren in het kanaal in het montageproﬁel
1A

A

B

Schroef de vierkantmoer eerst vast en schuif daarna de
eindkap en zijbeugel in het kanaal van het montageproﬁel.
C

Steun aanpassen

Steun vastzetten

2

3

Zet de steunen vast in het kanaal van het
MontageProﬁel en draai de schroeven vast.
Montagegaten voorboren 2,5 mm
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Houd het montageproﬁel met de
zijsteunen op de montagepositie,
controleer de pasvorm en teken de
boorgaten af

Bij schuine zijkanten: buig de steunen zo dat ze
overeenkomen met de schuintes van de ramen

Montageproﬁel bevestigen

Klik het model vast in de clips

4

5
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Monteer het Montageproﬁel met schroeven via
de gaten in de beugel in de voorgeboorde gaten

Technische wijzigingen voorbehouden

Zie de installatiehandleiding van het betr. model

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage op kozijn/wand, op de dag
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
Proﬁel boren met 6 mm

M1

Montagevoorbereiding
2A

1

50 mm

Optie

2B

50 mm

Schroef
de clips en
de schuifplaatjes
eerst losjes samen,
schuif deze vervolgens in het
Montageproﬁel en zet deze vast
(onderlinge positie/afstand Zie installatiehandleiding plissémodel)

Montage van proﬁelen en afdekstrip

Klik het model vast in de clips

3

4

Hoofdstuk 2

Pagina

7

© - 2008

Zie de installatiehandleiding van het betr. model

Technische wijzigingen voorbehouden

- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
Hardhout voorboren 2,5 mm

De afdekkappen aanbrengen

1

2

10 cm

S1

Verstelbaar
2x5mm

10 cm

max.
90 cm

max.
90 cm

10 cm

10 cm

Y

Y
Model monteren
3

Steunen en plissé volgens de
installatiehandleiding van het betr.
plissémodel monteren. Monteer de
clips op een afstand van 5-7 cm
van uiteinden van de rail. Afstand
bevestigingsschroef tot zijkant kozijn
18 mm

18 mm

Montage in het kozijn voor 90º en 96º

Opvulplaatjes 90º aanbrengen

4

4A

>96º

25 mm

25 mm
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90º

8

18 mm

Zijproﬁel vastschroeven
5
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Optie

Y

Y

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage in het kozijn, in de dag

Technische wijzigingen voorbehouden

18 mm

2008 Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

Montage in het kozijn, in de dag
- 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 schroevedraaier van maximaal
6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
Proﬁel boren met 6 mm

Montage in het kozijn (90º)

1

2

50 mm

10 cm

max.
90 cm

Optie
S3

50 mm

10 cm

x1

20 mm:
x1 = 16 mm
x2 = 16 mm

x2

32 mm:
x1 = 20 mm
x2 = 22 mm

max.
90 cm
Proﬁelen rechts en links op hun plaats houden, boorgaten aftekenen en voorboren
(boor van 6 mm). Clips en plissé volgens de installatiehandleiding voor het betr.
plissémodel monteren.

10 cm

10 cm

De steunen op 5-7 cm van de proﬁeluiteinden monteren.
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De afstand van de bevestigingsschroef tot het kozijn is 16 mm Voer de zijproﬁelen
over het stofpakket en positioneer ze onder de bovenrail. Vastschroeven door de
voorgeboorde proﬁelen.

Technische wijzigingen voorbehouden

