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Montering
av klämmor/väggbeslag

50–150 mm

50–150 mm

När du monterar clipsen eller väggbeslaget på en
kassett ska du se till att avståndet mellan beslaget
och rullgardinens avslut är 50–150 mm.
Rullgardinen SKA monteras helt horisontellt.
Fig. 2a

Väggmontering med clipsbeslag
Vid väggmontering av clipsen ska du se till att
avståndet mellan tak och borrhål är minst 32 mm

Fig. 2b

32mm
Klik

(Fig. 2a). Sätt in kassetten i clipsen snett underifrån
(fig. 2b), och tryck in kassetten i clipsen tills du kan
höra ett klick (den har fått fäste) (fig. 2c).

Fig. 2c

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

32mm

Takmontering med clipsbeslag

Klik

Vid takmontering med clipsen ska du se till att
avståndet mellan vägg och borrhål är minst 32 mm
(fig. 3a). Sätt i kassetten i clipsen snett underifrån
(fig. 3b), och tryck in kassetten i clipsen tills du kan
höra ett klick (den har fått fäste) (fig. 3c).

Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c

Montering med beslag i nedhängt undertak
Beslagen skruvas fast i takskenan med hjälp av
en undersänkt skruv (fig. 4a). Kassetten sätts
i beslagen nerifrån (fig. 4b), och kassetten skruvas
fast med hjälp av en insexnyckel (fig. 4c).
Montering med klämbeslag
Klämbeslagen skruvas fast på fönsterkarmen
(fig. 5a). Kassetten sätts in i klämbeslagen nerifrån,
varpå kassetten skruvas fast på klämbeslaget med
hjälp av en insexnyckel (fig. 5b).

Fig. 5a

Fig. 5b
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Montering av
wirestyrning (uppspänd)
Wiren leds genom ändkåpans hål på båda sidorna.

Fig. 6

Rullgardinen rullas ned och den nedersta positionen
på wirestyrningen markeras på fönsterkarmen,
i öppningen eller fönsterkarmen. Wiren ska
således matas in i mitten genom ändkåpans hål.
Fastskruvning av wirestyrning (uppspänd)
Vid montering av wirestyrningen i fönsterkarmen

Fig. 7a

Fig. 7b

eller i öppningen (fig. 7a) monteras väggvinkeln först

Skydd

på vald plats. Vid montering på fönsterkarme

Positioneringsring

(fig. 7b) skruvas hållaren fast på den. Först dras
skyddet på och därnäst positioneringsringen på
wiren. Positioneringsringen skruvas lätt fast på den

Hållare

placering som valts på den nedersta wireänden.
Wiren hängs in i hållaren tillsammans med
positioneringsringen. Wirens spänning korrigeras
genom att skjuta på positioneringsringen.
Positioneringsringen skruvas fast. Wiren avkortas
under positioneringsringen till den längd som

Fig. 8

önskas. Skyddet sätts på.
Positioneringsring

Wirestyrning med klämbeslag
Om wirestyrningen monteras med hjälp av
klämbeslag på fönsterkarmen (fig. 8), sätts
klämbeslaget först fast på den position som valts.
Först sätts positioneringsringen på wiren.
Positioneringsringen skruvas lätt fast på den
placering som valts på den nedersta wireänden.
Wiren och positioneringsringen förs in
i klämbeslaget på den runda öppningen ovanifrån
(1) och sätts fast genom att skjuta på längdaxeln (2).
Wiren spänns under positioneringsringen tills man
får den wirespänning man önskar.
Positioneringsringen skruvas fast och wiren avkortas
till den längd som önskas.
Skyddet sätts på.

Klämbeslag

Skydd
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Montering
av sidolister (tillval)
När rullgardinen har monterats eller fastspänts

90°

(jämför tidigare beskrivning) monteras sidolisterna.
I samband med detta ska du se till att sidolisterna
går parallellt med varandra och i höger vinkel till
rullgardinens kassett.
Påskruvning av sidolister (2-delade)
Bestäm antalet borrningar i ”bas-sidolisterna”
(beror på underlaget). Borrningarna placeras i det
tilltänkta spåret (fig. 10b). ”Bas-sidolisterna” skruvas
på och ev. ojämnheter i väggen utjämnas. Innan
montering av skyddet till sidolisterna rullas

Fig. 10a

rullgardinen ner. Om tyget rullar snett ska du
kontrollera sidolister och kassetten

Bas-sidolist

Sidolistskydd

(fig. 10c).

Montering på vägg/fönsterram

Fig. 10b
Montering i öppning

Fig. 10c

Montering i lysning
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Montering av sidolister
(tillval)

Fig. 11

Fastsättande av skydd på sidolisten
”Sidolistskydd” kläms på och hållaren skruvas fast
med hjälp av en insexnyckel.
Färdiggörande av sidolister
Bestäm antalet borrningar i sidolisten (beror helt på
underlaget). Borrningarna (Ø 4 mm) placeras i det

Hållare

tilltänkta spåret (fig. 12a – montering i öppning).
Vid montering i vägg/fönsterram borras även sidan
på profilen (Ø 8 mm) (fig. 12b) – det samma görs vid
en mittenprofil om man ska sätta ihop två

Fig. 12a

 4mm

rullgardiner (fig. 12c).
Montering av sidolister
Ändkåpan skjuts in i sidolisten och skruvas fast.

Fig. 12b

 8mm

 4mm

Sidolisten skruvas på och vid montering på vägg/
fönsterram täcks borrningarna Ø8 mm till med
ändpluggar.
Fig. 13

Ändpluggar
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Montering av
bottenlist (tillval)
Bestäm antalet fästborrningar.

Fig. 14

Viktigt!
Borravstånd 25 mm från profiländen, ytterligare
borrningar fördelas jämnt. En borr på Ø4 mm
placeras på profilmarkeringen, borrningen utförs
(fig. 14), och bottenlisten skruvas på (fig. 15).
Notera
Undersidan av bottenlisten går rakt med sidolisten

 4mm

(undersidan av ändkåpan).
Fig. 15

lige
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1

Måttagning innan montering
10–70 mm

–

–

2a Montering på vägg/l tak

2b Montering på vägg/i tak
22
1
1

33
Klick
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1

Montering av kedjespännare

2

Demontering / nedmontering

4
4

11

22
45°

33

SIDOSKENOR TILL RULLGARDIN
I KVADRAT KASSETT

SIDOSKENOR TILL RULLGARDIN
I KVADRAT KASSETT
MONTERING MED CLIPS

1

Förbered
montering

Fig. 1a

Först installeras rullgardinen. Ett clips placeras i nivå
med ändkåpan på bottenlisten. Markera skruvens
vågräta position (fig. 1a).
Sätt fast clips med hjälp av de skruvar som
medföljer. Avståndet från clipsets överkant till

Fig. 1b

kassettens ändkåpa ska vara 75 mm. De övriga
clipsen sätts in i sidoskenan (fig. 1b).
75 mm

Lägg sidoskenan på sidan i det clips som sitter
överst. Räta ut sidoskenan. Skjut in ett clips i den
nedersta positionen. Räta nu ut undersidan av
clipset på sidoskenan. (fig. 1c).
Sätt fast det nedersta clipset (fig. 1d).

Fig. 1c

Fig. 1d

max 1000mm
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Sätt fast
sidoskenor
Ta ur sidoskenan ur clipset. För nu in bottenlisten på
rullgardinen i sidoskenan (fig. 2a).
Sätt sidoskenan över clipset och se till att den får
grepp i clipset. Nu sätts sidoskenan fast på vänster
sida.

Fig. 2a

SIDOSKENOR TILL RULLGARDIN
I KVADRAT KASSETT
MONTERING MED SKRUVAR

1

Måttagning
till montering

Fig. 1a

Först installeras rullgardinen. Räta nu ut sidoskenan
på kassettens ändkåpa och bottenlistens underkant.
Markera borrpositionen (fig. 1a).

2

Sätta fast
sidskenor

Fig. 1b

Sätt fast sidoskenorna med hjälp av de skruvar som
medföljer på den markerade positionen (fig. 1b).
Täck nu borrhålen med täcklocken (fig. 1c).

Fig. 1c

SIDOSKENOR TILL RULLGARDIN
I KVADRAT KASSETT
MONTERING I BURSPRÅK

1

Förberedelser
till montering

Fig. 1a

Räta nu ut sidospåret i nivå med hållarens baksida.
Denna sätts fast med hjälp av de skruvar som
medföljer (fig. 1a).
Montera nu vänster respektive höger sidoskena.
Du ska se till så att bottenlisten på rullgardinen sätts
in i sidoskenan (fig. 1b).
Fig. 1b

