
 

 

 

Montage handleiding Zebra Duo 
rolgordijnen 
Montage handleiding algemeen 
Het monteren van je raamdecoratie is eenvoudig en snel zelf te doen als je eerst de 
onderstaande montage instructies leest. 
Belangrijk is dat je voor het monteren de algemene informatie,bedieningsinstructies en de 
veiligheidsvoorschriften onderaan deze pagina goed leest. 
 
Belangrijke informatie vooraf: 

 Controleer of de ondergrond waar je je raamdecoratie gaat monteren vlak en waterpas 
is. 

 Is dit niet het geval dan kan dit het goed functioneren, werking en/of recht hangen van je 
raamdecoratie belemmeren of kan er schade ontstaan.  

 Controleer na het uitpakken of er geen beschadigingen zijn. 
Door eventuele klappen tijdens het transport kunnen er beschadigingen optreden  wat 
tot gevaarlijke situaties kan leiden. 

 Gooi de verpakkingskokers niet weg totdat je er zeker van bent dat alles in orde is. Je 
hebt de koker nodig om een eventueel defect product terug te sturen. 

 Controleer of de ondergrond sterk genoeg is om het product te dragen. 
 
Schroeven: 
Schroeven worden niet meegeleverd omdat voor elke situatie en ondergrond andere 
schroeven nodig zijn. Gebruik per ondergrond de volgende schroeven: 

 Hout: Gebruik houtschroeven van minimaal 2 cm; 
 Gipsplaat: Gebruik gipsplaatschroeven van minimaal 4 cm zodat deze ook in de tengels 

hechten. 
Zoek de tengels op en schroef hierin. Als dit niet mogelijk is gebruik dan degelijke holle 
wand pluggen. 

 Steen/Beton: Boor een gat van 5 of 6 mm doorsnede en minimaal 5 cm diep. Gebruik 
pluggen 5 of 6 mm en schroeven van 4 of 5 mm dik van circa 5 cm lang. 

 Stalen balk: Boor een gat van circa 1,5 cm diep. Tap hier schroefdraad in of als de wand 
niet te dik is gebruik dan holle wand pluggen. 

 Spanplafond: Probeer je raamdecoratie op de wand in plaats van tegen het plafond te 
monteren. Gaat dit niet monteer  dan op de spanlijst langs de muur. 



Montage instructie duo rolgordijn 
Let erop dat de eerste en laatste steun aan de zijkanten niet verder dan 10 cm van de zijkant 
verwijderd worden bevestigd. Heb je 3 clips dan monteer je de derde clip exact tussen de andere 
2 clips in. Let er ook op dat alle clips op één lijn en waterpas komen zodat de cassette er gemakkelijk 
in en uit klikt. Als het duo rolgordijn niet waterpas hangt dan kunnen er ook golvingen in het doek 
ontstaan of kan het doek naar de zijkant wegrollen. let er tevens op dat de stof niet klem komt te 
zitten tussen de clip.  

1. Monteer de clips. 

 

De clips kunnen zowel op het kozijn/muur als tegen het plafond worden gemonteerd.  

  

2. Cassette inhaken  

 

 

Haak nu de cassette, over de gehele breedte, eerst aan de achterkant schuin erin en duw daarna 
de cassette omhoog zodat de voorkant in de clips vastzit.  

Het veertje aan de voorkant kan zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde gemonteerd te 
worden. De volgorde in montage gaat dan uiteraard andersom ten opzichte van hierboven 
beschreven. Dit kunt u allemaal volgens uw eigen wensen monteren. 

3. Klaar! 



 

Cassette afnemen 
Zet je duim op de rand van het veertje. 

Druk het veertje dat aan de cassette klemt met uw duim schuin omhoog. Kantel de cassette naar 
voren en neem deze vervolgens af. 

Duo rolgordijn afstellen (BELANGRIJK) 
Het komt voor dat een duo rolgordijn na montage niet meteen goed oprolt. Je duo rolgordijn wordt 
bij ons al afgesteld. Het is echter mogelijk dat het na montage bij je thuis nog na gesteld dient te 
worden omdat het doek tegen de zijkant rolt en hierdoor kan beschadigen. Stel, het rolgordijn rolt 
naar rechts of het is opgerold links langer dan rechts. Dit wordt veroorzaakt door een 
spanningsveld in het doek of het toch niet volledig waterpas hangen van het rolgordijn. 

Dit kan als volgt bijgestuurd worden: 
Schuif het doek aan de raamzijde in de cassette enkele mm naar links of rechts, rol het rolgordijn 
af en weer op totdat dit een verbetering oplevert. 

Controleer na enkele weken of het doek tijdens omhoog rollen niet tegen de zijkant aan loopt. 

Indien dit het geval is, schuif het doek achter in de cassette enkele mm in tegenovergestelde 
richting, rol af en op totdat het weer recht loopt. 

Heb je hier vragen over, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. 

Bedieningsinstructies 
Door aan de ketting te trekken kun je het duo rolgordijn omhoog of omlaag rollen of de opening 
tussen de banen vergroten of verkleinen. Geef nooit een stevige ruk aan de ketting omdat deze 
dan kan breken. Vanwege kindveiligheid is het maximale trekgewicht van een ketting namelijk 
beperkt tot 6 kg. 

BELANGRIJK! 

Er wordt een kettingspanner meegeleverd om te voorkomen dat kinderen verstrikt kunnen raken 
in de ketting. Zorg er daarom altijd voor dat de ketting onder spanning komt te staan. Zie ook de 
bijgaande instructies op de tekeningen. Lees ook onze kindveiligheid instructies op onze website! 



 

WAARSCHUWING Kindveiligheid! 

 
 Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, banden en koorden 

waarmee de raambekleding bedient wordt. Ook kunnen ze de koorden om hun hals wikkelen. 
 Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden/ketting buiten het bereik van 

jonge kinderen. 
 Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding. 
 Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus 

vormen. 
 Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de 

installatie instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen. 
In overeenstemming met EN 13120:2009+A1:2014. 

Voer de montage en bedieningsinstructies nauwgezet uit. Verkeerde montage, maar ook 
ruw of verkeerd gebruik kan tot gevaarlijke situaties of schade leiden. 
Gordijnenvloerenwinkel.nl aanvaard geen verantwoordelijkheid voor het niet of verkeerd 
opvolgen van de montage en bedieningsinstructies. 
 


