
Montage-instructie rolgordijn Vegas Profiel 
 

 
Middels onderstaande montage-instructies helpen wij u stap voor stap op weg om uw 
rolgordijn te monteren. 
 
 
 
1.  Maak eerst het kozijn / de muur goed vetvrij met bijvoorbeeld 
      ammonia. 

 
2. Plaats de hoekbeugels met de plakstrip zoals op afbeelding 1. Hier wordt  
    de cassette aan bevestigd. Let op dat de kant met de ronding aan de  
    bovenkant zit. Indien de cassette vrij strak tegen het plafond geplaatst 
    wordt, kunt u ook eerst de hoekbeugels aan de cassette vastklikken.   

 
3. Zorg ervoor dat u de hoekbeugels gelijk verdeelt en dat deze waterpas  
    worden geplakt. Druk ze ongeveer 20 seconden goed aan zodat de  
    montage strips goed vastzitten. 
 
4. Plaats dan de cassette op de hoekbeugels. Plaats eerst de bovenkant  
    van de cassette schuin op de hoekbeugels en draai hem naar beneden  
    totdat deze hoorbaar vastklikt. Zie afbeelding 2. 

 
5. Schuif daarna de u-profielen in de inkeping onderaan de cassette.  
    Zorg ervoor dat de u-profielen recht worden geplakt en druk ook deze  
    ong. 20 seconden aan zodat ze goed vastzitten. Zie afbeelding 3. 

 
6. Als laatste klikt u twee koordstoppers (afbeelding 4) op de  
    bedieningsketting: de eerste als het rolgordijn volledig naar beneden  
    uitgerold is, de tweede als het rolgordijn volledig opgetrokken is.  
    Hierdoor kan het rolgordijn niet te ver uit de geleiders rollen, of in 
    de cassette getrokken worden.  
 
 

Uw Vegas Profiel Rolgordijn is nu klaar voor gebruik! 

  

Afbeelding 3 

Afbeelding 4 
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Afbeelding 1 

Afbeelding 2 



 

 
 

WAARSCHUWING 

 
Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen, banden 
en binnenkoorden waarmee de raambekleding bediend wordt. 
 
Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het 
bereik van jonge kinderen. Koorden kunnen rond de nek van 
kinderen gewikkeld raken. Plaats bedden, wiegen en meubilair 
uit de buurt van de koorden van raambekleding. 
 
Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg ervoor dat de koorden 
niet verstrengeld raken of een lus vormen. 
 
 
       
 
 

Topjaloezieën.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet juist opvolgen van deze instructies 


