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max 1000 mm 

Installeer het rolgordijn. Lijn de zijkant van het zijge-
leidingsprofiel uit met de eindkap van het rolgordijn 
en zorg hierbij dat de bovenkant van het profiel te-
gen de onderkant van de eindkap stoot.  Markeer de 
boorgaten.

Type     SCG 64

Bevestig het zijgeleidingsprofiel (met bijgeleverde 
schroeven) op de markeringen.

Druk de afdekkapjes voor de boorgaten op het 
zijgeleidingprofiel.

Montage met schroef Montage handleiding 
Rolgordijn
Kanaalzijgeleiding

Montage in de dag (idd)

Bevestig het andere profiel op identiek dezelfde wij-
ze. Zorg dat de onderlat in de zijgeleidingsprofielen 
zit.

Lijn het zijgeleidingsprofiel uit met de achterkant 
van de steun.  Bevestig het profiel in deze positie 
(met bijgeleverde schroeven)

Afstand tussen boorgaten

Verdeel de afstand tussen de 2 buitenliggende 
boorgaten in gelijke secties (naar gelang de moge-
lijkheden). Let er op dat de maximale afstand van 
1000 mm tussen de gaten niet wordt overschreden
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100 mm

Ø 5,5 mm

Ø 10 mm 

100 mm
Ø5,5 mm Ø10 mm

Monteer het rolgordijn. Plaats de clip in lijn met 
de eindkap. Markeer de positie van het middelste 
schroefgat op 75 mm afstand van de onderzijde van 
de eindkap.

Bevestig de clip met bijgeleverde schroef. Klik de 
andere clips op de zijkant van het profiel.

Plaats het zijkanaal op de buitenste rand van de 
gemonteerde clip boven. Zorg ervoor dat het profiel 
haaks is. Schuif de onderste clip naar beneden en 
lijn hem uit met de onderkant van het profiel. Mar-
keer het gat.

Plaats het afstandsplaatje achter de steun. Let er 
op dat de opdruk op beide hetzelfde is (L of R). 
Breng het plaatje in lijn met de randen van de steun 
en bevestig ze met de bijgeleverde schroeven.

Verdeel en markeer de overige clips met een gelijke 
tussenafstand (max 1000 mm). Haal het zijkanaal 
uit de clip. Bevestig de clips. Plaats de onderlat in 
het zijkanaal.

Plaats het zijgeleidingsprofiel boven de clips. Druk 
het profiel aan tot het vastklikt op de clips. Bevestig 
het andere profiel op identiek dezelfde wijze.

Series 5-30, 5-40, 5-100 & 5-120 Boren van schroefgaten

Boor aan weerszijden van het zijkanaal een gat van 
Ø 5,5 mm in de binnenzijde. De afstand moet 100 
mm bedragen. Boor het binnenste gat uit tot Ø 10 
mm.

Boor aan weerszijden van het zijkanaal een gat van 
Ø 5,5 mm in de binnenzijde. De afstand van gat tot 
profieleinde moet 100 mm bedragen. Boor een gat 
van Ø 10 mm aan de buitenzijde.

Draai de schroef los en verwijder de onderste eind-
kap uit het profiel. Schuif de borstels uit het profiel.

Montage met clip Wand montage met afdekkap

Zijdelingse montage
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