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

Plissé - Draai-kiepraam (Top Down en Bottom Up)

A

Tussen de glaslatten  
(in de dag)

VOLGENDE PAGINA: MONTAGEMETHODE B & C

Kies jouw montagemethode. A, B of C?

Houd het gordijn 
gecentreerd 
tegen het 
kozijn voor het 
aftekenen van 
de buitenzijden. 

Doe dit aan 
de onder- en 
bovenzijde.

Plaats in de vier 
hoeken een 
schoenhouder. 

Monteren 
schoenhouder

    Gebruik het rode 
montagehulpstuk 
voor montage van 
de schoenhouder.

Om glasschade te 
voor komen moet de 
volgende minimale 
afstand tot het glas 
aangehouden worden: 
•  Transparante stoffen  

min. 3 mm ventilatie-
ruimte.

•  Verduisterende stoffen  
min. 5 mm ventilatie-
ruimte.

Bestelbreedte

Schoenhouders

5,5 mm 5,5 mm

  

Aanbeveling: Ø2 mm
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Ga door naar stap 3  MONTAGE VAN DE SPANSCHOEN



B

Op het raam  
(op de dag)

Plaats de klemteunen op de 
bestelbreedte. De buitenkant van 
de klemteun moet gelijk zijn aan 
de bestelbreedte.

Monteren klemsteun

    Bevestig de kozijn-
steun altijd met het 
schroefgat aan de 
buitenkant.

Plaats in de vier hoeken 
een kozijnsteun. 

 De buitenkant moet 
gelijk zijn aan de 
bestelbreedte en 
bestelhoogte.

•  Houd het gordijn 
gecentreerd tegen 
het kozijn voor het 
aftekenen van de 
buitenzijden. Doe dit 
aan de onder- en 
bovenzijde.

•  Teken de bestelhoogte 
af. Doe dit aan de 
linker- en rechterkant.

Bevestig de vier 
kozijnsteunen zoals 
hier aangegeven.

Ga door naar stap 3  MONTAGE VAN DE SPANSCHOEN

Ga door naar stap 3  MONTAGE VAN DE SPANSCHOEN

Met klemsteun op het raam  
(op de dag)

Montage zonder boren.

C

    Bevestig de klemsteun altijd 
met de schoenhouder aan 
de buitenkant.

Monteren kozijnsteun Bestelbreedte
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VOLGENDE PAGINA: STAP 3



Elastiek

Spanschoen
boven

Koord

Spanschoen
boven

Spanschoen
onder

Maak de elastieken 
los zodat de 
bovenste koorden 
en spanschoenen 
los komen te zitten.

Schuif in alle vier de hoeken de schoen 
over de schoenhouder.

Eerst aan de bovezijde, dan de onderzijde.

Houd het koord aan de buitenkant.

SpanschoenSchoenhouder

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.

Onderhoud

Dankzij ons speciale productieproces hebben de 
door ons gebruikte stoffen een anti-statische laag 
waardoor zij vuil en stof afstoten. In de regel is af 
en toe afstoffen met een zachte borstel of plumeau 
afdoende. Let er op dat als u uw raam schoonmaakt 
dat u geen water of andere wasmiddelen op uw 
gordijn morst. Wij kunnen geen garantie bieden 
op ongeoorloofd onderhoud door condensatie, 
schoonmaken of vlekken ontstaan door insecten.

Vastklikken

Klik het bedieningsprofiel vast aan 
de spanschoen.

NA controle van het juist functioneren van 
het gordijn kan het overtollige koord afgeknipt 
worden.

“Klik”

Spanschoen
Bedieningsprofiel

Klik het bedieningsprofiel
vast aan de spanschoen.

•Advies: Plissé/Duette® niet geheel afsluiten bij volle zon;
warmte moet weg kunnen.

   Belangrijk: Afstelling van het koord 
moet gelijkmatig gebeuren.

Afstelling van het koord moet gelijkmatig gebeuren

 controle van het juist functioneren

•Advies: Plissé/Duette® niet geheel afsluiten bij volle zon;
warmte moet weg kunnen.

BEDIENING
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