
Montagehandleiding

Hoe wil je jouw 
rolgordijn monteren?

Dit hoogwaardige in Nederland gefabriceerde rolgordijn voldoet volledig aan alle kwaliteitsnormen. 
Gemaakt van duurzame materialen zult u van dit kwaliteitsgordijn vele jaren plezier beleven.

In de dag  
(in het kozijn/tussen 
twee muren)

› Ga naar Stap 2A

Op de dag  
(over het kozijn)

› Ga naar Stap 2B
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Plaats de rolhouders in de hoeken van het kozijn.

Rolgordijn

Breedte van rolgordijn

Bevestig de zijsteunen op de breedtemaat en 
bestelhoogte. De breedtemaat en (bestel)hoogte 
staat op de verpakking en in je bestelling.
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Plaats je 
rolgordijn 
met de stof 
volledig 
opgerold in 
de steun.

Demontage
Steek een bankpas tussen de steun en het 
rolgordijn aan de zijde zonder ketting

   Let op de positie van de 
connector van uw rolgordijn 
ketting. Zorg dat de connector 
5 cm lager zit dan de steun. 
Houd rekening met de 
draairichting voor het afrollen 
van je gordijn.
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Kom je er niet uit? Vraag het ons!

072-200 1292, info@zaaam.nl 
www.zaaam.nl/faq/meten-monteren

LET OP! Lees deze gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig door voordat u begint aan de 
montage.

Aanpassingen aan de constructie van dit product mag 
alleen in overleg met de fabrikant.

Waarschuwing: Kinderveiligheid

›  Kinderen kunnen verstrikt raken in de koorden en 
kettingen die gebruikt worden om het gordijn te 
bedienen. Het gevaar bestaat dat koorden om de 
nek heen gewikkeld kunnen worden. 

›  Om dat te verhinderen dient u te allen tijde koorden 
en kettingen buiten de reikwijdte van kinderen te 
houden.

›  Kinderbedden en -meubels dienen zich niet in de 
nabijheid van de koorden en kettingen te bevinden.

›  Koorden en kettingen niet aan elkaar knopen. Let er 
op dat koorden niet in elkaar verwikkeld raken.

MONTAGE  ROLGORDIJN KETTING?
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ODD

IDD

1

3

Demontage

Montage

Montage handleiding voor Standaard rolgordijn

Wil je de steun in een andere richting monteren,  
dan kun je de steun eenvoudig aanpassen. 
Schroef de kettingbediening los van de steun. 
Draai de kettingbediening een kwartslag in de 
gewenste richting. Schroef de kettingbediening 
weer vast aan de steun. 
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AANPASSEN RICHTING KETTINGBEDIENING
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