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Screens “Polar, Rundo, Reve”
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Zelf monteren is leuk!

Uw online partner in zonwering

Montagehandleiding “screens”

1 Nameten van de dagmaten
Eerst meet u de breedte en de hoogte van het venster
waar het screen moet komen. Dat kan “in de dag”,
tussen de stenen, of “op de dag”, op de stenen. Deze
maten dienen als controlemiddel om te kijken of u
het juiste screen bij het juiste raam hebt.

2 Nameten product
Bij montage op de dag dient het product de dagmaat
+ geleiderbreedte + geleiderbreedte te hebben. Bij
montage in de dag dient het product een paar mm
smaller te zijn dan de dagmaat. Daarna meet u de
hoogte van het product. Schuif daartoe eerst een
geleider aan de poot van de kapsteun en meet van
onderkant geleider tot bovenkant kast. Bij in de dag
montage is deze maat een paar mm minder dan de
dagmaat. Bij montage op de dag moet het screenbakje met de onderlijst boven de dagmaat zitten.
3 Kast en onderregel opmeten
Meet nu de hoogte van de kast (die kan verschillend
zijn per screen, afhankelijk van totaalhoogte en
kastmodel) met inbegrip van de onderlijst. In de foto
ziet u bijvoorbeeld dat dit 14 cm is. Dit is alleen van
toepassing bij montage op de dag overigens.

4 Bovenkant kast aftekenen bij montage op de dag
De onderkant van de onderlijst moet minimaal gelijk
liggen met de onderkant van de rollaag (afhankelijk
van hoe u hebt gemeten). Teken de bovenkant van de
kast af, in dit geval dus 14 cm boven de rollaag.
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5 Buitenmaat geleiders aftekenen
Neem de breedtemaat van de geleiders. Die maat
verschilt per type geleider. Teken in geval van op de
dag montage de breedtemaat af, links en rechts op de
muur.

6 Doorvoergat motorkabel maken
Indien u een electrisch bediend screen hebt, dient u
nu het gat voor de doorvoer van de motorkabel te
boren. Meet aan de achterkant van de screenkast
waar de kabel zich bevindt en teken die positie af op
de muur. De afgetekende bovenkant van de kast en
zijkanten van de geleiders zijn hierbij uw leidraad.

7 Geleiders boren en gaten overnemen op de muur
Teken op de geleiders af waar de schroefgaten
moeten komen. Probeer te voorkomen dat u straks in
een voeg moet boren, dus liefst in volle steen boren.
De inkeping aan de voorkant van de geleider dient
om de punt van de boor in te zetten. Boor de voorzijde van de geleider met boor ø 10mm, daarna
daardoorheen met ø 6 mm door de achterwand van
de geleider. Plaats de geleider nu tegen de muur en
prik met een priem de boorplaatsen aan op de muur.
8 Muur boren en geleiders aan kast schuiven
Boor de gaten in de muur die u hebt afgetekend. Nu
kunt u het screen bevestigen (gebruik pluggen in de
muur), indien u geen ruimte boven het screen hebt
die hetzelfde is als de bakhoogte inclusief opzetpootje, dient u de geleiders vooraf aan de omkasting
te schuiven, zoals op de foto.
Bij montage in de dag dient u
dit eveneens te doen.
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9 Screen monteren
Indien u de geleiders vooraf op de muur geschroefd
hebt, kun u nu de bak in de geleiders steken. Vooraf
dient u wel de motorkabel, indien van toepassing,
door het gat te voeren. Wanneer u wacht met het
compleet aandraaien van de schroeven waarmee de
geleiders gemonteerd zitten, maar iets speling laat,
dan vergemakkelijkt dat het opzetten van de kast. Na
plaatsing van de kast kunt u de schroeven steviger
aandraaien.
10 Motor afstellen
Zie het Somfy katern voor afstelling van de motor.
Indien u een afstandbediende motor hebt, dan hoeft
de screenkast niet open, maar kunt u de motor inregelen middels de afstandbediening. Bij motoren met
draaischakelaar dient u de motor wel handmatig af te
stellen. Daartoe dient u de voorkap van het screen te
verwijderen, zodat de afstelknoppen van de motor
bereikbaar zijn.

11 Afwerkdopjes plaatsen
Is de montage klaar en functioneert alles naar behoren, dan kunt u de meegeleverde afdekdopjes in de
boorgaten drukken!
Gefeliciteerd, u hebt succesvol uw screen gemonteerd!

Zonwering-online.be wenst u veel plezier met uw
aanschaf en dankt u voor het vertrouwen!

P3

