
LAMELGORDIJNEN
VASTE GORDIJNEN

1. Bevestigen van de ophangbalk
De gepatenteerde ophangbalk uit verzinkt staal bestaat uit een aantal deelstukken van 1200, 800 of 600 mm.
Bij het monteren dient tussen elk deelstuk een afstand te worden gelaten die bepaald wordt door een lamel geschranst
aan 2 deelstukken op te hangen.  Eén deelstuk dient U zonodig zelf aan te passen in functie van de totale lengte.
De ophangbalk is met bout of schroef te bevestigen (niet bijgeleverd) : met 2 schroeven voor de 600 en de 800 mm lang ;
met 3 schroeven voor de 1200 mm lang.
Bij plaatsing onder linteel (A) moet de ophangbalk ruim 10 mm van de deurstijlen afblijven.

2. Ophangen van de stroken
De 1e, 3e, 5e, 7e, … en verdere onpare stroken worden eerst opgehangen met telkens de koppen 
van de bouten van de ophangplaatjes naar U toegericht.  Tussen elke strook de nodige afstand houden :
deze is in functie van de breedte van de strook (200, 300 of 400 mm)  en de overlapping (50, 100, 150
of 200 mm).
Daarna worden de 2e, 4e, 6e, … en verdere pare stroken opgehangen ditmaal met de moeren van de 
bouten van de ophangplaatjes naar U toegericht.
De stroken worden exact op lengte gesneden met een cutter of schaar, zodat de stroken 20 mm van de
grond verwijderd blijven.

3.  Aanbrengen van de afdekplaat 
De onderste lip van de afdekplaat (B) wordt achter de ophanghaken vastgehaakt en dan wordt stevig op de bovenzijde
van de afdekplaat gedrukt opdat deze in de plooi aan de bovenzijde van de balk klikt.
Een betere afwerking wordt bekomen door de afdekplaten geschranst over 2 ophangbalken te plaatsen.  Hiervoor 
zaagt met 1 afdekplaat in 2 helften en begint men het plaatsen van de afdekplaten met een halve afdekplaat; of nog
indien er verschillende lengtes van ophangbalken zijn, de afdekplaten ervan omwisselen.

VERSCHUIFBARE GORDIJNEN

De verschillende deelstukken van de ophangbalk worden aan elkaar gekoppeld dmv een verbindingsstuk (C) dat aan de binnen-
zijde van de ophangbalk gemonteerd wordt.  De wieltjes (D) worden naargelang van het gordijn gelijkmatig verdeeld over de breedte 
van de ophangbalk (+/- 1 per meter).  De lip van het wieltje wordt daartoe in het sleutelgat van de ophangbalk gestoken en een
kwartdraai omgedraaid.  De rail wordt dmv ophangbeugels (plafondbeugel (E) of muurbeugel (F)) bevestigd aan de muur of het 
plafond. Daarna wordt de ophangbalk erin geschoven en plaatst U de stroken (zie hierboven).
Op elk uiteinde van de rail wordt een eindstop geplaatst. ril08a/10-01
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