
INSTALLATIE-INSTRUCTIES -  VERTICALE JALOEZIEEN

Hoe installeert u onze Verticale Jaloezieen

Standaard onderdelen: 

1. Kap Clips installeren:

OPMERKING: Het is belangrijk dat de clips van de kap eerst worden bevestigd voordat u 
begint met het installeren van de bovenbak. 

Plaats de achterkant van de kap clips in de groef aan de achterkant van de bovenbak en druk 
deze vervolgens in zijn plaats

 
OPMERKING: Zorg ervoor dat u deze plaatst aan het einde van de bovenbak wanneer u de 
bevestigingsbeugels tegen de muur wilt plaatsten. 



2. Monteren van de Bovenbak 
Afhankelijk van de montagepositie die u heeft gekozen, worden muur of plafond-bevestigings 
beugels geleverd. 

2.a. Muurbevestiging voor Montage op de Muur
Muur Beugels zullen worden geleverd. Schroef de beugels in positie op gelijke afstand van het 
uiteinde van de bovenbak.

A. Kantel en plaats de bovenbak in de beugels en zorg ervoor dat deze vastzitten.
B. Duw deze verticaal en schroef ze vast aan de voorkant

OPMERKING: we raden aan om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de beugels niet groter 
is dan 600mm.

Voor standaard bovenbak

Voor bovenbak met kap 



2.b. Plafondbevestiging voor Montage op het Plafond
Plafond Beugels zullen worden geleverd. Positioneer de beugels op het plafond en zorg ervoor 
dat u ten minste 50mm afstand houdt van raamhendels. Plaats de beugels op gelijke afstand van 
elkaar met max 600 mm ertussen. 

Kantel de bovenbak en schroef het vervolgens aan de voorkant van de beugels.

Voor standaard bovenbak 

Voor bovenbak met kap

3. Monteren van de Kap

Plaats de kap op de bovenbak zodat dat de tong van de kap op dezelfde hoogte is als de clips. 
Druk de fascia op de bovenbak zo dat elke clip klinkt in de kap.



4. Monteren van de Tie Down Clip
Schroef de Tie Down Clip aan de muur op een plaats die ervoor zorgt dat de ketting volledig 
wordt uitgerekt. Laat de ketting rond het apparaat glijden en voorkom hiermee dat deze vrij 
kunnen hangen.

Zowel de ketting als het koord kunnen worden bevestigd aan de Tie Down Clip.

Verticale Jaloezieen Bedienen
Gebruik de kettingbediening om zo de lamellen te kantelen en de koordbediening om zo de 
lamellen open en dicht te bewegen.

 


