
P1615 met bevestigingshouder plat 

NL Onder voorbehoud van fouten en/of eventuele wijzigingen 

DE Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

GB Misprints, errors and changes excepteds

Plisségordijnen

Plisségordijnen - glaslat geschroefd
met bevestigingshouder plat voor smalle glaslat

Type P1615 
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Lees de volgende instructies aandachtig door

Vakkundige montage is vereist.
 

Onjuiste installatie kan ongelukken veroorzaken.
Wijzigingen van het product alleen na overleg met de fabrikant

Montageschroeven voor montage zijn niet inbegrepen.
 

Zorg ervoor dat je schroeven gebruikt die geschikt zijn 
voor de ondergrond en met voldoende houdkracht! 

Beste klant,
Dit product is door HxB speciaal op maat gemaakt volgens jouw wensen.

NL

Please read this instructions carefully
before  the blind 

Blinds must be fitted by skilled personnel. 
Wrong installation may result in accidents.

Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer. 
No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs

suited for the wall or ceiling material where the blind is fitted!

 

Dear Customer,
this dimensionally accurate blind was produced especially according to your 

requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and 
elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the 

purchased product.
Your blind Manufacturer

DE

GB

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig
vor der Montage

Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.

Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.
Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der
 und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
dieses maßgerechte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt.

Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange 
Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Sonnenschutz Hersteller

voor montage

Hoogwaardige materialen en een perfect ontwerp garanderen 
een lange levensduur en bieden dus veel plezier met het gekochte product.
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Montage
1. Bepaal de positie van de spanschoenbevestiging
 (altijd buitenrand van het plisségordijn = product breedte).

De product breedte is gemaakelijk te bepalen door 
het neerleggen van het plisségordijn en de uiteinden te markeren. 

2.  Twist-lock onder in de 
bevestigingshouder plat 
invoegen.
 

Bevestigingshouder tegen de
afdichting leggen en tot de
markering schuiven. 
 

3.

 

Draai schroef met de hand vast.

Aanbeveling:

DIN 7982
Ø 3,9 x 13 mm
(voor hout- of
kunststof kozijnen)
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Montage

Elastiek
Spanschoen
Boven

Koord

4.  Verwijder het elastiek, koord incl. spanschoen afrollen en 
grepen monteren. 

BOVEN!

Spanschoen
Beneden

5. De onderste spanschoenen
uit het pro�el nemen

6. De bovenste en vervolgens de onderste 
spanschoenen op de gemonteerde bevestigingsplaatjes 
schuiven totdat ze op hun plaats klikken.

Spanschoen 
Onder

Greep
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Bediening
Gespannen plisségordijn sluit
of opent door het verplaatsen
van de greep.

Arretierung
Vergrendelen
van het bedieningspro�el 
op de spanschoenbevestiging.

“Klick”

Spanschoen
Bedieningspro�el

Opmerking:

 Een verandering in de snaarspanning moet gelijkmatig 
worden uitgevoerd en is alleen uit te voeren 
op aanwijzing van vakkundige personeel!

 
  
 

Na de functiecontrole
kunnen de uitstekende
koorden worden afgesneden .

  

Onderhoud

productieproces antistatisch en daarom
stof- en vuilbestendig. 
Af en toe borstelen met een zachte borstel 
of plumeau is meestal voldoende.
Bij het schoonmaken van de ramen GEEN alkalisch
schoonmaakmiddel gebruiken. Het is belangrijk
dat geen water of agressieve reinigingsmiddelen 
met de plisségordijnenstof in contact komt.

 

Voor beschadigingen aan de stof door reinigingsmiddelen, 
vocht of insectenvuil aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Meer onderhoudsvoorschriften vind je in de reinigingsvoorschriften.


