Montage handleiding KS rails
Algemene tips
1. Neem de tijd om nauwkeurig te installeren, dit voorkomt teleurstellingen achteraf.
2. Zorg dat u een rolmaat heeft die lang genoeg is zodat u in één keer kunt meten.
3. Meet altijd twee keer, zo sluit u vergissingen uit.

Optioneel
Eindstop:

Glijders/runners:

Steunen:

2 stuks

11 stuks per meter

Om de 55cm (max)
Bovenstaand ontvangt u bij levering

Benodigdheden
- Boor Ø 6 (afhakelijk van het materiaal gebruikt u een steen of houtboor)
- Schroefmachine
- Rolmaat
- Potlood
- Plug Ø 6
- Schroeven Ø 4 -4,5
Montage:
Verdeel de steunen gelijkmatig over de lengte van de rails:
- Tel het aantal plooien van het gordijn en stem het aantal runners/glijders hierop af . Door de eindsteun
een kwartslag te draaien kunt u deze verwijderen en de overtollige runners van de rails halen
- Plaats op +/-5 cm van de uiteindes een steun
- Meet de afstand tussen de 2 steunen en deel deze door 55. Rond dit getal af naar boven.
- Deel de afstand tussen de 2 steunen door het afgeronde getal en verdeel de steunen conform deze
afstand
- Houdt de rails op het te bevestiging punt op en teken 1 van de middelste steunen af
- Boor een gat van 6mm en plaats hier een plug in
- Schroef de rails met een schroef van Ø 4 -4,5 vast
- Teken, boor en bevestig de 2 uiteindes (de steunen zijn makkelijk te verschuiven voor het boren)
- De rails hangt nu recht en u kunt de overige steunen ook aftekenen, boren en bevestigen.
Gordijn hangen:
- Begin met het eerste deel van gordijn uiterst links of rechts. Begin met het tweede deel direct naast het
1ste deel en werk naar de zijkant. Zo voorkomt u dat er eventueel overtollige runners in het midden zijn.

