
Inhoud van het pakket
1 gaascassette
1 U-vormige bovengeleider
2 eindkapjes voor bovengeleider
2 L-vormige zijstukken
1 onderstrip
1 ontvettingsdoekje
handgreepjes (optioneel)
schroeven (optioneel)
montagehandleiding

Benodigd gereedschap
1 kruiskopschroevendraaier
(indien besteld met tape: niets)

Belangrijk
Trek de gaascassette niet uit voordat alle
onderdelen volledig gemonteerd zijn!

Houd voordat u begint met de montage de
onderdelen even op hun plaats, om te
controleren of alles past.

Ontvet het kozijn boven de deuropening met het
meegeleverde ontvettingsdoekje. Als u gekozen
heeft voor bevestiging met montagetape, ontvet
dan ook het kozijn links en rechts van de
deuropening.

Alleen van toepassing indien een zijstuk voor
de onderzijde is meegeleverd (geen vloer):
schroef of plak het zijstuk aan de onderzijde
tegen het kozijn. Bevestig het smalle deel (2 cm)
tegen het kozijn met het brede deel (4 cm)
erboven.
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Plissé hordeur SE-100
op het kozijn



Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de
bovengeleider. De bovenplaatjes van de
eindkapjes komen in de bovengeleider.

Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider
en plak de bovengeleider vast op het kozijn. De
bovenkant van de bovengeleider komt op
dezelfde hoogte als de bovenkant van het zijstuk.

Schroef of plak het zijstuk dat niet is voorzien van
bevestigingsclips aan de sluitzijde op het kozijn,
direct naast de deuropening.
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Plaats de onderkant van de gaascassette tegen
het zijstuk, en de bovenkant (met de sticker
'Upside') in de bovengeleider. Duw vervolgens de
gaascassette goed tegen de bevestigingsclips van
het zijstuk vast.
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Schroef of plak het tweede zijstuk aan de andere
zijde van de deuropening, achter de
bovengeleider. Indien bevestiging met
montagetape: trek aan de onderkant van het
zijstuk alvast een klein stukje van de
beschermfolie los voordat u het zijstuk plaatst.
Trek na plaatsing de beschermfolie weg en duw
het zijstuk vast tegen het kozijn.
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Duw de gaascassette een beetje omhoog. Trek
alvast een klein stukje van de beschermfolie
onder de onderstrip los, en schuif de strip onder
de gaascassette.

Laat de gaascassette weer zakken zodat deze
goed op de onderstrip komt te staan. Zorg ervoor
dat u de cassette goed naar beneden duwt.

Indien handgrepen meebesteld: verwijder de
beschermfolie en duw de handgrepen op de
gewenste hoogte in de gleuf van de cassette. De
plissé hordeur SE-100 is klaar voor gebruik.

Trek de beschermfolie onder de onderstrip weg
en duw de strip vast.

Voor tips en advies zie de videolinks op pagina 7.
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