
Montagehandleiding vlakgordijnsysteem Schadébo

Voor u gaat monteren: 
• Schroeven worden niet standaard meegeleverd, omdat de  
 ondergrond per montagesituatie kan verschillen (kunststof,  
 gipsplaat, steen, hout etc.).
• Controleer of de ondergrond het product kan dragen.
• Controleer of de plaats waar u het product wilt monteren vlak  
 en waterpas is. Als dit niet het geval is kan dit het monteren  
 belemmeren en het eindresultaat beïnvloeden.
• Zorg ervoor dat de steunen op één lijn worden geplaatst, 
 anders kunt u het product niet verder monteren.

Schaarsteun

Afstandsteun

Koppelstuk

Plafondmontage of montage in-de-dag:
• Monteer de eerste en de laatste schaarsteun tegen het  
 plafond of in-de-dag op ongeveer 5cm vanaf de uiteinden  
 van de rail (tek. 1). Monteer de overige steunen hiertussen  
 op gelijke afstand. Let op dat alle steunen op één lijn worden  
 gemonteerd.
• Plaats de rail in de steunen en draai deze aan de   
 voorzijde naar links (tegen de klok in) tot ze vastklikken 
 (tek. 3).
• Bevestig elk gordijnpaneel d.m.v. het klittenband aan de  
 voorzijde van de paneelwagen. Klik de paneelwagen in de  
 vlakgordijnrail (tek. 4)
• Haak de trekstang in het oog van de eerste paneelwagen.

Wandmontage of montage op-de-dag:
• Monteer de eerste en de laatste afstandsteun op de wand of 
 op-de-dag op ongeveer 5cm vanaf de uiteinden van de rail
 (tek. 2). Monteer de overige steunen hiertussen op gelijke 
 afstand. Let op dat alle steunen op één lijn worden 
 gemonteerd. Monteer de schaarsteunen in de afstand-  
 steunen.
• Plaats de rail in de steunen en draai deze aan de   
 voorzijde naar links (tegen de klok in) tot ze vastklikken 
 (tek. 3).
• Bevestig elk gordijnpaneel d.m.v. het klittenband aan de  
 voorzijde van de paneelwagen. Klik de paneelwagen in de  
 vlakgordijnrail (tek. 4)
• Haak de trekstang in het oog van de eerste paneelwagen.

Rail koppelen:
Voor het eventueel koppelen van vlakgordijnrail kunt u het 
meegeleverde koppelstuk gebruiken (tek. 5).


