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Montering
af clips/vægbeslag

50–150 mm

50–150 mm

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. 2a

Vægmontering med clips
Ved vægmontering af clipsene skal du sikre dig,
at afstanden mellem loft og borehul er min. 32 mm

Fig. 2b

32mm
Klik

(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. 2c

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

32mm

Loftmontering med clips

Klik

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).

Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c

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).
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).

Fig. 5a

Fig. 5b
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Montering af wireføring
(udspændt)
Wiren føres igennem endekappens øsken på begge

Fig. 6

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.
Fastskruning af wireføring (udspændt)
Ved montering af wireføringen i vinduesrammen eller

Fig. 7a

i lysningen (fig. 7a) monteres vægvinklen først på det

Fig. 7b
Afdækning

ønskede sted. Ved montering på vindueskarmen

Positioneringsring

(fig. 7b) skrues holderen direkte fast dér.
Først trækkes afdækningen og dernæst positioneringsringen på wiren. Positioneringsringen skrues let

Holder

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.

Fig. 8

Afdækningen påsættes.
Positioneringsring

Wireføring med klemmebeslag
Hvis wireføringen monteres ved hjælp af
klemmebeslag på vinduesrammen (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
positioneringsringen 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.
Afdækningen påsættes

Klemmebeslag

Afdækning
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Montering af sidelister
(tilvalg)
Efter at rullegardinet er blevet monteret eller

90°

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.
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,

Fig. 10a

rulles med rullegardinet. Hvis stoffet løber
uregelmæssigt, skal du tjekke sidelister og

Basis-sideliste

Sideliste afdækning

kassetten (fig. 10c).

Montering i væg/vinduesramme

Fig. 10b
Montering i lysning

Fig. 10c

Montering i lysning
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Montering af sidelister
(tilvalg)

Fig. 11

Fastgørelse af afdækning til sidelisten.
„Sideliste afdækningen“ clipses på, og holderen
fastskrues let ved hjælp af en unbrakonøgle.
Klargøring af sidelister
Bestem antallet af boringer i sidelisten (afhænger
af underlaget). Boringerne (Ø 4 mm) placeres i den

Holder

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 sammensætning af to

Fig. 12a

 4mm

rullegardiner (fig. 12c).
Montering af sidelister
Endekappen skubbes ind i sidelisten og skrues

Fig. 12b

 4mm

fast. Sidelisten skrues på, og ved montering
i væg/vinduesramme lukkes boringerne Ø8 mm
med endepropper.
Fig. 13

Endepropper

 8mm
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Montering af bundliste
(tilvalg)
Bestem antallet af fastgørelsesboringer.

Fig. 14

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

 4mm

(undersiden af endekappen).
Fig. 15

lige

RULLEGARDIN
I KASSETTE FIRKANTET

or

RULLEGARDIN
I KASSETTE FIRKANTET

1

Opmåling inden montering
10–70 mm

–

–

2a Montering på væg/i loft

2a Montering på væg/i loft
22
1
1

33
Klick

RULLEGARDIN
I KASSETTE FIRKANTET

1

Montering af kædestrammer

2

Afmontering

4
4

11

22
45°

33

SIDELISTER TIL KASSETTE
FIRKANTET

SIDELISTER TIL KASSETTE
FIRKANTET
MONTERING MED CLIPS

1

Klargøring
til montering

Fig. 1a

Først installeres rullegardinet. Clipsen placeres
i niveau med endekappen på underlisten. Markér
skruens vandrette position (fig. 1a).
Fastgør clipsen ved hjælp af de medfølgende skruer.
Afstanden fra clipsens overkant til kassettens

Fig. 1b

endekappe skal være 75 mm. De øvrige clips sættes
ind i sideskinnen (fig. 1b).
75 mm

Læg sideskinnen på siden i den øverste clips.
Ret sideskinnen ud. Skub en clips ind i den
nederste position. Ret nu undersiden af clipsen
på sideskinnen ud. (fig. 1c).
Fastgør den nederste clips (fig. 1d).

Fig. 1c

Fig. 1d

max 1000mm

SIDELISTER TIL KASSETTE
FIRKANTET
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Fastgørelse
af sideskinner
Tag sideskinnen ud af clipsen. Før nu underlisten på
rullegardinet ind i sideskinnen (fig. 2a).
Anbring sideskinnen over clipsen, og lad den gribe
fat i clipsen. Nu fastgøres sideskinnen på venstre
side.

Fig. 2a

SIDELISTER TIL KASSETTE
FIRKANTET
MONTERING MED SKRUER

1

Opmåling
til montering

Fig. 1a

Først installeres rullegardinet. Ret nu sideskinnen på
kassettens endekappe og underlistens underkant ud.
Markér borepositionen (fig. 1a).

2

Fastgørelse
af sideskinner

Fig. 1b

Fastgør sideskinnerne ved hjælp af de medfølgende
skruer på den markerede position (fig. 1b).
Tildæk nu borehullerne med afdækningskapperne
(fig. 1c).
Fig. 1c

SIDELISTER TIL KASSETTE
FIRKANTET
MONTERING I NICHE

1

Klargøring
til montering

Fig. 1a

Ret nu sideføringen ud i niveau med holderens
bagside. Denne fastgøres ved hjælp af de
medfølgende skruer (fig. 1a).
Montér nu hhv. venstre og højre sideskinne. Du skal
sikre dig, at underlisten på rullegardinet sættes ind
i sideskinnen (fig. 1b).
Fig. 1b

