
Montageinstructies Plissés

Benodigdheden

Pen & Liniaal Waterpas Schroefboor Of schroevendraaier
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Plafondclip/montagesteun monteren

Let er bij de montage van de plafondclip resp. de montagesteun voor de profielen op dat de afstand 
tussen de houder en het uiteinde van het plissé 50 of 65 mm bedraagt. Per koord resp. boring 
gebruikt u één plafondclip. Restant van de plafondclips evenredig verdelen.

Plissé horizontaal monteren.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 
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Plafondmontage met plafondclip (standaardprofiel)

Plafondmontage met plafondclip (motorprofiel)

Wandmontage met montagesteun

Plafond

Plafond

Montagesteun

Wand

Wand

Wand

Plafondclip

Plafondclip

Plafondclip

Plafondclip

Plafondclip

Montagesteun met plafondclip

Standaardprofiel

Motorprofiel

Standaardprofiel

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 
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Wandmontage met verstelbare montagesteun

Beugel kantel- kiepraam monteren
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Montagesteun

Beugel kantel- kiepraam

Wand

Montage met beugel kantel- kiepraam

Venster

Plafondclip

Plafondclip

Montagesteun met plafondclip

Beugel kantel- kiepraam

Standaardprofiel

Inbussleutel

Venster

Beugel kantel- kiepraam

Glijdende deel

Plafondclip

Inbussleutel
Schroef

- Bevestig de plafondclip aan de kantel-kiepraam beugel voordat u deze monteert.
- Schuif daartoe het glijdende deel in de opening van de beugel kantel-kiepraam en
schroef vervolgens de plafondclip vast.
- Bevestig de beugel kantel-kiepraam met een ringsleutel aan de beweegbare raam-
scharnier.
- Let er op dat de afstand tussen de beugel kantel-kiepraam en glaslijst aan de zijkant
50 of 65 mm bedraagt.
- Per koord resp. boring gebruikt u telkens één beugel kantel-kiepraam.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 
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Plafondmontage

Wandmontage

Montage aan beugel kantel- kiepraam

Het standaardprofiel in de boorkant van de plafondclip zetten en de achterkant naar boven drukken 
(tot u een klik hoort). Bij een motor-/kettinginstallaties gaat u net zo te werk. 

Ga net zo te werk als bij de plafondmontage. Dit geldt ook voor de verstelbare montagesteun. 

Ga net zo te werk als bij de plafondmontage. 
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Demontage:

Volg de procedure in omgekeerde volgorde. Druk met bv. een schroevendraaier de pal van de pla-
fondclip omhoog om zo het profiel uit de klem te kunnen nemen. 
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Profiel

Profiel

Profiel

Plafondclip

Montagesteun met plafondclip

Beugel kantel- kiepraam

Pal

Pal

Pal
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Monteren van de ‘schoen’ 

Plissé laten zakken en onderste positie van de ‘schoen’ op het beweegbare vensterschernier met 
montagesteun, glaslijst of vensterbank met houderplaat markeren. 

Bij montage op de glaslijst of de vensterbank dient de houderplaat gelijk te worden vastgeschroefd. 

Bij montage van de ‘schoen’ op het beweegbare vensterscharnier dient u de beugel inclusief de houderplaat te 
monteren. 

Het spanplaatje dient voor de correctie van de kabel-/draadspanning. 
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Profiel

Plafondclip

Spanplaatje

Houderplaat

Beugel, normaal

Draad met de instelring in de beugel uithangen. 

De draad aanspannen en met de ringsleutel vastzetten, vervolgens inkorten onder de 
instelring tot de gewenste lengte. 

Door het verschuiven van de instelring (naar voren of naar achter) kunt u de afstand tot 
de raam instellen. 

Afdekking openschuiven

Draad
Instelring
Inbussleutel
Afdekking

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 
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Bediening

Ophanging openmaken

Ophanging sluiten
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Koordverbinder

Koordverbinder

Koord

Koordbediening

Trek de koordverbinder naar het midden van de ophanging (u hoort een klik). 
Laat de koordverbinder schuin naar boven naar de koordbediening lopen; 
hierdoor komt de ophanging naar beneden.

Om de ophanging in de gewenste positie vast te zetten laat u de koordverbinder 
in verticale positie los. 

Opmerking

Bij plissé installaties met kettingaandrijving sluit resp. opent u de installatie 
door te trekken aan de voorste of de achterste ketting. Let u bij  
motorinstallaties op het montagelabel voor de elektrische installatie.  
Bij aangespannen plissé installaties sluit resp. opent u de installatie door de 
bedieinigshendel te verschuiven. 

Belangrijk! 
De installatie met kettingbediening is onderhoudsvrij en mag niet worden 
geolied. 

Trek de koordverbinder verticaal naar beneden; hierdoor wordt de 
ophanging automatisch naar boven getrokken. 

Bij het loslaten van de trekkabel resp. de koordverbinder blijft de 
ophanging in de gewenste positie staan. 

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 
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Wasinstructies

Voorbereiding

Onze stofkwaliteit is dankzij een speciaal fabricageproces antistatisch en 
daarom beschermd tegen stof en vuil. Af en toe afborstelen met een zachte 
borstel of plumeau is in de regel voldoende. 

Bij sterkere vervuiling kunnen alle* stofsoorten worden gereinigd zoals 
aangegeven in de wasinstructies. 
*) behalve met aluminium coating.

1. Vouw de plissé ophanging samen tot een pakje.

2. Druk de pal van de plafondclip voorzichtig met een
schroevendraaier naar boven en neem de plissé uit de
klemhouder.

3. Vul een voldoende grote wasbak met water (30 ºC)
en voeg wat fijn wasmiddel toe.
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Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 
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Wasinstructies

4. Leg het plissé enigszins geopend in het water (30 ºC)
met fijn wasmiddel en laat het ongeveer
15 minuten inweken.

5. De plissé ophanging uit elkaar trekken en voor-
zichtig in het waswater omdraaien. Voordat u het
plissé uit het waswater haalt, vouwt u de plissé
ophanging weer samen tot een pakje.

6. Vervolgens met schoon kraanwater afspoelen.
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Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 
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Drogen

Opmerking

7. Vouw de plissé ophanging samen tot een pakje.
Laat het door licht samendrukken van het ophangingpakje
het water eruit druppelen.

8. Het vochtige plissé in de plafondclips plaatsen
en door het licht kiepen van de rail in de plafondclips
vastklemmen.

9. Het plissé in samengevouwen toestand ongeveer
12 uur laten drogen.

Bij elektrische installaties mogen de  
motoronderdelen NIET met water in aanraking 
komen! Bij het reinigen van het venster geen  
alkalische schoonmaakmiddelen gebruiken. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de stof 
door het gebruik van schoonmaakmiddelen,  
condenswater of insecten. 
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