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Montagehandleiding Sensuna rolgordijn

Verpakkingsinhoud:

Gebruik voor de montage alleen de schroeven 
en pluggen die voor je huidige situatie nodig zijn.

1x Rolgordijn 2x Steunen met 1x 
Installatie adapter

2x Afdekkappen

1x Kettinghouder 
Schroeven niet 
meegeleverd!

2x Kunststof eindkappen

Dit op gemaakte rolgordijn is speciaal voor jou 

gemaakt, met de verwerking van luxe

en kwalitatieve materialen.

Rol het rolgordijn niet verder af dan de bestelde 

hoogte. In de productie is een zekerheid aangebracht 

op de buis, deze mag niet verwijderd worden. 

Volg goed de stappen in deze montagehandleiding.

Loshangende koorden en kettingen 

kunnen vooral voor kleine kinderen 

een gevaar vormen. 

Gebruik de bijgevoegde kettinghouder 

om de ketting strak en onder spanning 

te monteren. Op deze manier voorkom 

je ongelukken.

Belangrijke informatie betreffende 
kindveiligheid

Qualitäts Rollos

https://www.gordijnen.nl/maatwerk/rolgordijn
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Kettinghouder monteren

Het rolgordijn tussen de steunen bevestigen 
zodat je beide kanten tegelijk over de adapter 
van het mechaniek heen schuift. 

a)

c)De mechanieken op de afgetekende plekken
installeren door middel van een schroevendraaier,
eventueel in combinatie met een boormachine.

Met de afdekkappen kunnen 
de schroeven afgedekt worden.

a)

De ketting moet licht 
gespannen door de 
kettinghouder lopen.

Monteer de 
kettinghouder met 
een kleine en een 
lange schroef. 

a)

b)

Het rolgordijn rustig in de steunen plaatsen zodat het 
gedeelte waar 'metal' staat naar de muur gericht is. 
Licht aandrukken totdat je een klik hoort. 

b)

Montageplek bepalen en 
aftekenen ...KLIK

Let op:
De montageadapter nog niet in de steunen klikken.

Het rolgordijn op de gewenste positie op de muur 
plaatsen en deze aftekenen. Door middel van een 
waterpas zorg je ervoor dat het rolgordijn recht hangt. 

b)

Het rolgordijn installeren

Montagehandleiding Sensuna rolgordijn

Voor montage aan de muur, op het kozijn of plafond

Op het kozijn of plafondAan de muur

c) De kunststof eindkappen over de mechanieken
schuiven

https://www.gordijnen.nl/maatwerk/rolgordijn



