
Raambekleding
direkt

Hulp nodig bij het installeren van uw raambekl-
eding? Bel +31(0)165 87 00 99 © copyright www.raambekledingdirekt.nl

Installatie Handleiding - lamellen

Bevestiging Op de Nis (Op de Dag)
Indien u het rolgordijn op de nis moet worden 
bevestigd, dient u ervoor te zorgen, dat de 
afmetingen links en rechts C aan elkaar gelijk zijn. 
C is gelijk aan A min B, gedeeld door twee. Volg de 
instructie’s voor aangezicht bevestiging. 

Bevestiging aan de bovenzijde, indien het raam een 
kunststof raam is of er obstakels zijn bijv. grepen/
hendels etc.  Bij aangezicht montage, bevestigt u de 
beugels op het raamkozijn. 

Bevestiging Aangezicht
Plaats de bevestigingsbeugels ongeveer 5 cm 
vanaf het einde van de hoofdrails. Markeer de 
positie van de bevestigingsgaten met een stift. 
Bevestig de beugel op de gemarkeerde plaats.

Bevestiging Bovenzijde
Meet en markeer de afstand (D), let goed op 
obstakels zoals bijv. handgrepen welke zich in het 
bevestigingsgebied bevinden. Hou de lamel in het 
kozijn en bepaal de plaats voor bevestiging. Plaats 
de bevestigingsbeugels op de juiste plaats, 5 cm 
vanaf de zijmuur.
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Bevestiging Aangezicht
Haak de achterzijde van de hoofdrails in de 
bevestigingsbeugel en draai de hoofdrails in 
positie. Bevestig de hoofdrails definitief door het 
aandraaien van de schroef aan de voorzijde van de 
bevestigingsbeugel.

Bevestiging Bovenzijde
Haak de hoofdrails in de bevestigingsbeugel E 
en draai de hoofdrails in positie, totdat u een klik 
hoort. Om de hoofdrails te verwijderen, druk op de 
bevestigingsbeugel, zie tekening F.

Laatste Stap
Wanneer de hoofdrails is bevestigd kunt u iedere 
lamel een voor een aan de haken hangen, de 
lamellen dienen in open positie te staat wanneer u 
dit doet!
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