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Montering af beslag1

RULLEGARDIN STANDARD



Ændring af kædetræk

Ophængning af rullegardinet
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Anlægsmål = Bestillingsmål
Den fjedrende endeprop er indstillet til rullegardinets bestillingsbredde!
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Montering af kædestrammer

Afmontering
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RULLEGARDIN STANDARD  
UDSPÆNDT



RULLEGARDIN STANDARD UDSPÆNDT

Monteringstype: Væg
1

1
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Monteringstype: Loft
2

1
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Monteringstyper
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A = Til montering i vinduesfals eller lysning
B = Til montering i vinduesramme eller på væg
C = Til montering i vinduesramme med klemmebeslags

A
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RULLEGARDIN STANDARD UDSPÆNDT



Beslagene til venstre og højre er identiske.

RULLEGARDIN 
STANDARD XL



Markering af  
monteringsposition
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RULLEGARDIN STANDARD XL

Fig 1a
For at finde beslagenes position markeres  
rullegardinets ydermål, inkl. beslag og  
afdækningskapper. Ydermålet er det bestilte mål.

Vigtigt: Fig. 1b
For at kunne sikre at rullegardinet fungerer korrekt, 
skal rullegardinet monteres vandret og i vater. 

Fig. 1c
Beslagene med afdækningskapper holdes lige på 
markeringerne, og skruehullerne markeres.

Fig. 1a 

Fig. 1b 
Fig. 1c 

Bestillingsmål
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gsmål



Montering
af beslag
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RULLEGARDIN STANDARD XL

Vigtigt
Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke 
væggens beskaffenhed/materiale.

Bemærk
Ved model med wireføring skal vinklerne til  
wireføringen fastgøres sammen med beslagene.  
Bemærk, at der her skal anvendes tilsvarende
længere skruer.

Fig. 2a
Skruehullerne forbores.

Fig. 2b
Beslagene skrues fast.

Fig. 2a
Udlignes vandret.

Fig. 2a 

Fig. 2b 

Fig. 2c 
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Klik

Fastgørelse
af kædetræk
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RULLEGARDIN STANDARD XL

Fig. 3a
Kædetrækket anbringes i beslagene på den  
ønskede betjeningsside, til højre eller venstre.

Fig. 3b
Kædetrækket trykkes nedad, indtil du kan høre et 
klik (den griber fat).

 

 

Klik

Ophængning 
af rullegardinet 
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Fig. 4a
Rullegardinet bøjes let og sættes op på kædekassen.

Fig. 4b
Den fjederende endeprop trykkes ind på den  
modsatte side (1), lad den herefter gribe fat  
i beslaget (det siger klik) (2).

Fig. 4c
Til sidst sættes endekapperne på beslagene.

Fig. 4a 

Fig. 4b 

Fig. 4c 
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Fastgørelse 
af wireføring (udspændt)
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RULLEGARDIN STANDARD XL

Wiren føres på begge sider igennem vinklen,  
og fjederstrammeren trykkes ind i vinklen (1). 
Derefter føres wiren igennem øskenerne  
i underskinnen (2).

1

2

Fastgørelse  
af wireføring (udspændt)

5b

Fig. 5a
Ved vægmontering skal du sørge for at montere 
universalholderen, så denne afsluttes lige med 
underskinnen på begge sider. Wiren skal gå lodret 
gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm 
under universalholderen.

Fig. 5b
Ved montering i bunden/i vinduesnichen skal du 
sørge for at montere universalholderen, så wiren 
passere lodret gennem åbningen. Derefter afskæres
wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5c
Wiren føres så langt ind i wireklemmen, at den  
når ned til underkanten. Wiren fastgøres ved hjælp 
af unbrakonøglen.

Fig. 5a 

Fig. 5d 

Fig. 5b Fig. 5c 

Fig. 5e 

Klik

Klik



RULLEGARDIN 
STANDARD PROFIL



 

 

Markering  
af monteringsposition
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RULLEGARDIN STANDARD PROFIL

Fig 1a
For at finde beslagenes position markeres  
rullegardinets ydermål. Ydermålet er det bestilte mål.

Vigtigt: Fig. 1b
For at kunne sikre at rullegardinet fungerer korrekt, 
skal det monteres vandret og i vater. 

Fig. 1c
Beslagenes position markeres 60 mm fra  
yderkanten. Beslagene holdes op til markeringerne, 
og skruehullerne markeres. Afhængigt af  
rullegardinets bredde kan der tilføjes flere beslag. 
Disse anvendes på tilsvarende måde.

Fig. 1a 

Fig. 1b 
Fig. 1c 

Bestillingsmål
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Montering  
af beslag
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RULLEGARDIN STANDARD PROFIL

Vigtigt
Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke 
væggens/loftets beskaffenhed/ materiale.

Fig. 2a
Skruehullerne forbores.

Fig. 2b
Beslagene skrues fast.

Fig. 2c
Udlignes vandret.

Fig. 2a 

Fig. 2c 

Fig. 2b 



Ophængning  
af rullegardinet
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RULLEGARDIN STANDARD PROFIL

Inden du vælger skruer og dyvler, skal du tjekke  
Rullegardinet drejes/vinkles let og indsættes  
i clipsene med bagsiden af skinnen forneden (1). 
Sørg for, at rullegardinet er placeret i midten.
Skinnen ovenfor trykkes ind i clipsene, indtil du kan 
høre, at den griber fat (siger klik) (2).
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Fastgørelse af  
wireføring (udspændt)
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RULLEGARDIN STANDARD PROFIL

Fig. 5a
På begge sider føres wiren gennem øskenerne  
i underskinnen.

Fig. 5b
Ved vægmontering skal du sørge for at montere 
universalholderen, så denne afsluttes lige med 
underskinnen på begge sider. Wiren skal gå lodret 
gennem åbningen. Derefter afskæres wiren 5 mm 
under universalholderen.

Fig. 5c
Ved montering i bunden/i vinduesnichen skal du  
sørge for at montere universalholderen, så wiren 
passer lodret gennem åbningen. Derefter afskæres 
wiren 5 mm under universalholderen.

Fig. 5d
Wiren skubbes så langt ind i wireklemmen, at den 
afsluttes med underkanten. Wiren fastgøres ved 
hjælp af unbrakonøglen.

Fig. 5e
Wireklemmen trykkes ind i universalholderen.

Fig. 5f
Afdækningskappen trykkes ind i universalholderen
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Fig. 5a 

Fig. 5d 

Fig. 5b Fig. 5c 

Fig. 5e 
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Betjening
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RULLEGARDIN STANDARD PROFIL

Rul gardinet ned
Træk i den del af kæden, som peger ind
mod væggen.

Rul gardinet op
Træk i den del af kæden, som peger ud
mod rummet.

Vigtigt!
Småbørn kan blive viklet ind i og kvæles i gardinets 
betjeningssnore, -kæder og -bånd. Der er således  
risiko for, at disse kan vikle sig rundt om barnets 
hals. For at mindske risikoen for ulykker er det  
vigtigt at sørge for, at barnet ikke kommer  
i nærheden af betjeningssnore, -kæder og -bånd. 
Det er ligeledes vigtigt, at du installerer og anvender 
de medfølgende sikkerhedsanordninger i henhold til 
monteringsvejledningen. Senge eller andre møbler 
må ikke stå i nærheden af vinduet.
Opfylder standard EN 13120


