
Schroef om 
kettinghuis op 
rail te fixeren

MONTAGEHANDLEIDING 
KETTINGSYSTEEM
Benodigd gereedschap: 
IJzerzaag  | Rolmaat  |  Kruiskopschroevendraaier

Koorden op 1 lijn!

AFBEELDING 1

AFBEELDING 2

AFBEELDING 3

Lipje om  
kettinghuis  
te openen

Klittenband  
(of aan de andere kant)

Schroef om 4-kant as vast te fixeren
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Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
Met vriendelijke groet,

MONTAGE VAN HET SYSTEEM
•  Zaag de aluminium bak 1,5 cm 

korter dan de klare breedte van uw 
vouwgordijn.

•  Zaag de 4-kant as 6 cm korter dan de 
klare breedte van uw vouwgordijn. 

•  Schuif de koordspoelen op de 4-kant 
as. Alle koorden dienen op een gelijke 
stand te zitten (koorden helemaal 
uitgerold) en bij de buitenste 2 
spoelen moeten de koorduitgangen 
aan de buitenkanten zitten. 
(afbeelding 1)

•  Schuif de spoelen 1 voor 1 in de  
rail, zorg er voor dat alle koorden  
op 1 lijn lopen. Let hierbij op dat  
de 4-kant as niet buigt!

•  Open het kapje van ket kettinghuisje 
door het lipje iets omhoog te wippen, 
leg de ketting om het wiel en sluit het 
kettinghuisje.  
(afbeelding 2)

•  Schuif de 4-kant as zo ver mogelijk 
in het kettinghuisje en draai de 
fixeerschroef vast. 

•  Schuif het kettinghuisje in de 
aluminium bak en fixeer deze met  
de schroef. (afbeelding 3)

•  Plak het stukje meegeleverd 
klittenband op het kapje van het 
kettinghuisje.

•  Monteer het eindkapje aan de andere 
kant van de rail.

MONTAGE VAN HET DOEK OP  
HET SYSTEEM 
1  Leg het doek met de goede kant 

(kamerkant) vlak op tafel.
2 Plak deze op het klittenband van de 
rail.
3  Schuif de koordspoelen op de juiste 

locaties, fixeer ze nog niet.
4  Rijg de koorden van boven naar onder 

door de ringetjes/lusjes.

Als uw doek mooi vlak ligt en de koorden 
lopen keurig recht naar beneden knip de 
koorden dan allemaal af op ca. 10-15 cm 
onder de onderkant van uw vouwgordijn, 
zet de koorden dan vast.

5  Hang uw systeem op en als de koorden 
mooi verticaal hangen kunt u de 
spoelen fixeren op de rail.

MONTAGE OP DE WAND OF AAN 
HET PLAFOND 
•  De geleverd schaarsteunen zijn 

geschikt voor wand- en plafond 
montage middels 2 schroeven  
(niet meegeleverd)

•  Wij adviseren u de buitenste steunen  
op ca. 10 cm van de kant te monteren.

•  Na montage van de steunen haalt u  
de hendels naar voren en duwt  
u de voorkant van de bak over de  
2 uitstekende pinnen op de steunen. 
Duw vervolgens de achterkant van de 
bak naar boven en haal de hendels 
om richting de rail. De hendels dienen 
helemaal tegen de rail aan te sluiten.


