
Monteringsvejledning

Rullegardin i rund kassette med kædetræk

Mange tak, fordi du har 
valgt et kvalitetsprodukt fra 
Luxaflex®. 

Luxaflex®-produkter er udviklet 
på baggrund af høje kvalitets-
standarder. Produktionspro-
cessen gennemgår hele tiden 
en omfattende kvalitetskontrol 
i forhold til de anvendte materia-
ler og deres forarbejdning.

For at kunne sikre en problemfri 
funktion er det påkrævet,  
at produktet monteres korrekt  
i henhold til denne monterings-
vejledning. Der gives ingen 
garanti i tilfælde af monterings- 
og/eller betjeningsfejl.



Montering af clips/vægbeslag1

Når du monterer clipsen eller vægbeslaget til en kassette, skal du sørge for, at 
afstanden mellem beslaget og rullegardinets afslutning er 50–150 mm.

Rullegardinet SKAL monteres vandret og i vater.

Fig. 1a – Vægmontering med clips 
Ved vægmontering af clipsene skal du sikre dig, at afstanden mellem loft og 
borehul er min. 32 mm (Fig. 2a).
Indsæt kassetten i clipsene skråt fra neden (fig. 2b), og tryk kassetten ind i 
clipsene, indtil du kan høre et klik (den griber fat) (fig. 2c).

Fig. 1b – Loftmontering med clips
Ved loftmontering af clipsene skal du sikre dig, at afstanden mellem væg og 
borehul er min. 32 mm (fig. 3a).
Indsæt kassetten i clipsene skråt fra neden (fig. 3b), og tryk kassetten ind i 
clipsene, indtil du kan høre et klik (den griber fat) (fig. 3c).
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Fig. 1c – Montering med beslag i nedhængte lofter 
Beslagene skrues fast i loftskinnen ved hjælp af en undersænket skrue (fig. 4a).
Kassetten indsættes i beslagene nedefra (fig. 4b), og kassetten skrues fast ved 
hjælp af en unbrakonøgle (fig. 4c).

Fig. 1d – Montering med klemmebeslag 
Klemmebeslagene skrues fast på vinduesrammen (fig. 5a).
Kassetten indsættes i klemmebeslagene nedefra, hvorefter kassetten skrues 
fast på klemmebeslaget ved hjælp af en unbrakonøgle (fig. 5b).
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Montering af wireføring (udspændt) 2

Wiren føres igennem endekappens øsken på begge sider.

Rullegardinet rulles ned, og den nederste position på wireføringen 
markeres på vinduesrammen, i lysningen eller vindueskarmen. Wiren skal 
således kunne løbe i midten gennem endekappens øsken.

Fig. 2a – Fastskruning af wireføring (udspændt)
Ved montering af wireføringen i vinduesrammen eller i lysningen (fig. 7a) 
monteres vægvinklen først på det ønskede sted. 
Ved montering på vindueskarmen (fig. 7b) skrues holderen direkte fast dér. 
Først trækkes afdækningen og dernæst positioneringsringen på wiren. 
Positioneringsringen skrues let fast på den ønskede placering på den nederste 
wireende. Wiren hænges ind i holderen sammen med positioneringsringen. 
Wirens spænding korrigeres ved at skubbe positioneringsringen.  
Positioneringsringen skrues fast. 
Wiren afkortes under positioneringsringen til den ønskede længde. 
Afdækningen påsættes.
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Montering af wireføring (udspændt) 2

Fig. 2b –  Wireføring med klemmebeslag
Hvis wireføringen monteres ved hjælp af klemmebeslag på vinduesram-
men (fig. 8), fastgøres klemmebeslaget først på det ønskede sted. 
Først sættes positioneringsringen på wiren. Positioneringsringen skrues let 
fast på den ønskede placering på den nederste wireende. Wiren og positi-
oneringsringen føres ind i klemmebeslaget på den runde åbning ovenfra 
(1) og fastgøres ved at skubbe på længdeaksen (2). 
Wiren trækkes stramt under positioneringsringen, indtil den ønskede 
wirespænding er nået. Positioneringsringen skrues fast, og wiren afkortes 
til den ønskede længde. 
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Montering af sidelister (tilvalg)3

Efter at rullegardinet er blevet monteret eller fastspændt  
(jf. tidligere beskrivelse), monteres sidelisterne. 
I den forbindelse skal du sørge for, at sidelisterne løber parallelt med 
hinanden og i højre vinkel til rullegardinets kassette. 

Gå til punkt 
3A og 3B for 2-delte sidelister
3C og 3D for sidelister uden samling

Fig. 3a – Påskruning af sidelister (2-delt)
Bestem antallet af boringer i „basis-sidelisterne“ (afhænger af underlaget). 
Boringerne placeres i den dertil tiltænkte rille (fig. 10b). 
„Basis-sidelister“ skrues på, og evt. ujævnheder i væggen udlignes. 
Inden montering af afdækningen til sidelisterne, rulles med rullegardinet. 
Hvis stoffet løber uregelmæssigt, skal du tjekke sidelister og kassetten  
(fig. 10c). 
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Montering af sidelister (tilvalg)3

Fig. 3b – Fastgørelse af afdækning til sidelisten.
„Sideliste afdækningen“ clipses på, og holderen fastskrues let ved hjælp  
af en unbrakonøgle. 

Fig. 3c – Klargøring af sidelister 
Bestem antallet af boringer i sidelisten (afhænger af underlaget). 
Boringerne (Ø 4 mm) placeres i den dertil tiltænkte rille  
(fig. 12a – montering i lysning). 
Ved montering i væg/vinduesramme bores også rumsiden på profilet (Ø 
8 mm) (fig. 12b) – det samme gøres ved en midterprofil ved sammensæt-
ning af to rullegardiner (fig. 12c).
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Montering af sidelister (tilvalg)3

Fig. 3c – Montering af sidelister  
Endekappen skubbes ind i sidelisten og skrues fast. 
Sidelisten skrues på, og ved montering i væg/vinduesramme lukkes  
boringerne Ø8 mm med endepropper. 
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Montering af bundliste (tilvalg)4

Bestem antallet af fastgørelsesboringer. 
Vigtigt! Boringsafstand 25 mm fra profilenden, yderligere boringer 
fordeles regelmæssigt. 
Et bor på Ø4 mm placeres på profilmarkeringen, boringen udføres  
(fig. 14), og bundlisten skrues på (fig. 15). 
Bemærk: Undersiden på bundlisten løber lige med sidelisten (undersiden 
af endekappen).
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