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Montage Alu Lamellenscherm
Nadat je eerst de 9 stuks alu Tong & groef profielen en 1 x topprofiel hebt geplaatst, begin je met het opbouwen van het
lamellenscherm.
Plaats de 2 kokers in de alu lijst en druk de zwarte plastic open dopjes in de gaten van de kokers.

Plaats de eerste twee lamellen in de zwarte dopjes, dit doe doormiddel van de indrukbare pen in te drukken

Plaats bij het derde lamel het uitzet ijzertje
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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Handelsonderneming van Felix Clercx B.V. te Helmond. Zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
Für alle unsere Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen gelten die aktuellen, allgemeinen Geschäftsbedingungen der Handelsonderneming van Felix Clercx B.V., aktuell hinterlegt bei der Industrie- und Handelskammer in Eindhoven. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne kostenlos ein Exemplar zu.
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Daarna plaats je lamel 4 & 5

Plaats de 5 draaibussen aan de lamellen, doormiddel van de inbusboutjes en zwarte rozetjes.
Rozetjes met de kraag naar binnen (1 inbusbout + 2 rozetjes)

Plaats de verbindingsstang aan de draaibussen, zorg ervoor dat de platte kant hiervan aan de binnenkant zit.
En dat alle lamellen gesloten zijn en zet de onderste draaibus vast, de andere alleen nog maar aandraaien.
Zet de draaiknop vast aan het uitzet ijzertje en schroef de twee stelschroefjes aan de binnenkant vast.

Schroef nu alle inbusbouten vast.
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Plaats nu 1 x tong en groef profiel en als laatste het eindprofiel op het scherm en het lamellenscherm is gereed voor gebruik.

Door de draaiknop los te draaien kan je het lamellenscherm op gewenste opening zetten, daarna draai je de draaiknop weer
vast.

Inhoud lamellenscherm set :
5 x alu draaibare lamellen (120 mm hoog)
2 x alu koker 25x25 mm, voorzien van 5 gaatjes tbv lamellen
10 x zwarte plastic open dopjes, tbv alu koker
5 x RVS inbusbout
10 x zwarte plastic rozetjes tbv inbusbout
5 x draaibus, tbv verbindingsstang
1 x verbindingsstang
2 x stelschroeven
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