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Montage-instructies voor Rolluiken en Rolpoorten

Benodigd gereedschap:
• Boormachine
•
•
•
•
•
•

Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton
Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton
Een boor van 20 mm voor hout/ steen/ beton
Een kruiskopschroevendraaier
Een gewone schroevendraaier
Een waterpas

Bij de geleverde rolluiken / rolpoorten zult u een aantal losse onderdelen aantreffen. Het aantal losse
onderdelen is zo klein mogelijk gehouden om de montage van de rolluiken / rolpoorten zo eenvoudig mogelijk
te maken.
De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:
• Rolluik compleet met pantser (=lamellen), bediening, onderlijst en omkasting
• Benodigde geleiders
Montage-instructies bij normale montage (Normale montage = montage op de geleiders)
1 Het is in de meeste gevallen het eenvoudigste om de volgende montagevolgorde aan te houden:
1.
2.
3.

montage van geleiders op het kozijn (waterpas)
boren bedieningsgat
Rolluik op geleiders monteren.

2 Het boren van de gaten van de geleiders HTF en LHTF
Als het een muur van beton/ steen betreft boort men de gaten met een 6 mm steenboor. Bij
binnenbediening boort men nu eerst een gat naar binnen. Geleiders bevestigen met RVS schroeven en
eventueel de schuinte van de waterslag zagen.
3 Het boren van het bedieningsgat
Meet de plaats van het bedieningsgat uit aan de buitenzijde van de muur. Boor met een 10 mm boor
naar binnen. Let op: houdt eventueel aan de binnenzijde een plankje tegen de muur om beschadiging
van de muur tegen te gaan. Voor koord-, monocommando-, elektrische en staaldraadbediening is het
gat nu gereed. Zet bij koordbediening en staaldraadgeleiding de meegeleverde veer in het gat. Boor bij
bandbediening het gat van binnen naar buiten op met 20 mm.
Let op!!!
Bij elektrische bediening dient de voorkap van de rolluik / rolpoort gedemonteerd te worden om de motor af te
stellen.

4 Montage van de screen
Bij binnenbediening eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen op de geleiders steken.
Kijk ter controle nog een keer of het rolluik / rolpoort en de geleiders waterpas gemonteerd zijn.
Zo niet, corrigeer dit dan.

5.

Afwerking

Kit het rolluik eventueel aan de bovenzijde af.
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