Verticale lamellen
montagehandleiding
Positionering
100mm

75mm

100mm

Een houder moet altijd op elke zijde van de rail,
op 10 cm van de buitenkant geplaatst worden.
Overblijvende houders moeten gelijkmatig
verdeeld worden over de rest van de breedte.

Montage

Bij plafondbevestiging moet je zeker 8cm ruimte
houden tussen de voorkant van de houder en oppervlakte achter de houder, namelijk de muur of het raam.
Zo kunnen de lamellen zich vrij bewegen zonder de
muur of het raam aan te raken.

MUURBEVESTIGING

PLAFONDBEVESTIGING

1. Gebruik de schroeven om
de houders aan de muur
te bevestigen.

1. Gebruik de schroef om de
houder aan de bovenzijde
of het plafond te
bevestigen.

2. Laat de achterkant van de
rail haken in de houder.
2x

1

2

3. Hef de voorkant op zodat
deze horizontaal is en zorg
met de voorste schroef
ervoor dat de rail mooi
vast zit.

3

2. Laat de voorkant van de
rail haken aan de dichtste
lip van de houder.
1x

1

2

3. Draai dan de achterkant
van de rail naar boven
zodat deze zich vastklikt
in de houder.

3

Uw verticale lamellen voldoen volledig aan de nieuwst normen van kindveiligheid. Gebruik dan ook de
meegeleverde P-clip om de koorden in licht gespannen toestand te houden. Kinderen kunnen immers
verstrikt raken in losse koorden en kettingen. Deze actie heeft geen invloed op de werking van jouw lamellen.
Plaats de P-clip op de grootst mogelijke afstand van de rail zodat deze goed aangespannen is.
1x

Assemblage

1. Hang de verticale lamellen aan de rail.

1

2. Voeg de gewichten onderaan de lamellen in.
3. Klik de stabiliserende ketting aan de buitenkanten van de gewichten.
Eén ketting zal langs de voorkant lopen, één ketting zal langs de
achterkant lopen. Indien er een stukje ketting over is, mag dit gerust
weggeknipt worden.
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OPGEPAST !
Indien mogelijk, behandel je verticale lamellen zoals je zelf graag
behandeld zou worden – met zachtheid en respect.
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