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Installatie Handleiding - houten jaloezieën

Bijgesloten ontvangt u passende bevestigingsbeugels en schroeven voor zowel 
bevestiging aan de bovenzijde of vooraanzichtzijde.

Methode van plaatsen
Wanneer u jaloezieën heeft besteld 
voor plaatsing in de dag, wordt er 
automatisch 12 mm in mindering
 gebracht zodat ze perfect passend zijn.

Bevestigen van de beugels
De bevestigingsbeugel kan op verschillende 
manieren geplaatst worden, afhankelijk van 
de door u gemaakte keuze - zie tekening.

“In de dag” “Op de dag”

Aangezichts
bevestiging

Bevestiging
bovenzijde

Zijbevestiging

Bevestigingsmaterialen
2x eindbeugels (gemarkeerd met LH en RH) 
1x bevestigingsbeugel voor in het midden (indien de lengte meer 
dan 1600 mm is) 
4x schroef (6 indien middenbevestiging noodzakelijk is)                                                                                                                                     

Wanneer u jaloezieën heeft besteld voor plaatsing in de dag, wordt er automatisch 12 mm in mindering gebracht voor 
eenvoudige installatie.
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Meten voor plaatsing
Wanneer u de jaloezieën op de dag gaat plaatsen meet dan eerst de cassette met 
bevestigingsbeugels. Markeer de plaats waar u de jaloezie wenst te hangen en schroef de 
bevestigingsbeugels vast (met de lange beugels naar het aangezicht). Voor het plaatsen in de 
dag, positioneer de linker en rechter bevestigingsbeugel op de gewenste plaats en markeer de 
boorgaten met een stift. Boor, plaats pluggen en schoef de bevestigingsbeugels vast. Wanneer 
de beugels goed bevestigd zijn, kunt u de cassete in de beugels schuiven. Vervolgens klemt u de 
clips over de cassette, zodat het systeem vergrendeld is - zie tekening.

Verstekgezaagde
koofzijkant

Kooflijst
Bij uw houten jaloezieën wordt altijd een koof 
meegeleverd, zodat de ophangcassette niet 
meer zichtbaar is. De koof wordt eenvoudig 
met klittenband bevestigd. 

Kooflijst voor plaatsing op de dag
Wanneer de jaloezie op de dag wordt 
geplaatst, kunt u kiezen voor een 
koofafwerking aan de zijkanten. Bij het meten 
van de jaloezieën op de dag, moet u rekening 
houden met 16 mm extra over de gehele 
lengte van de jaloeziemaat.

Bedienen van uw jaloezieën
Omhoog of omlaag (dubbel koord). De lamellen moeten volledig open staan, bij het ophalen 
of neerlaten van de jaloezie. Om de jaloezie omhoog te halen, trekt u aan het koord recht naar 
beneden en blokkeer het koord door het naar rechts te bewegen. Om de jaloezie naar beneden 
te laten, beweegt u het koord naar links en laat u het koord langzaam door uw handen glijden. 
Beweeg het koord weer naar verticale positie en de koordvergrendeling houdt de jaloezie op de 
gewenste hoogte.

Reinigen
Wij adviseren regelmatig het stof van de jaloezie af te nemen met een zachte borstel, doek of als 
alternatief de stofzuiger met borstelopzetstuk. Wanneer de jaloezieën vies zijn, mogen ze worden 
gereinigd met een licht bevochtigde zachte doek, zorg er wel voor dat het water warm is. U kunt 
een mild niet schurend reinigingsmiddel toevoegen aan het water. Wanneer u uw jaloezieën op 
een andere manier wenst te reinigen, adviseren wij u een professionele reinigingsdienst in de arm 
te nemen.
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