
 
MONTAGEVOORSCHRIFT ROLHOR BASIC 

 
 
lees eerst dit voorschrift geheel door. 
 
 

o Zorg ervoor dat de weerhaakjes voor de treklijst, die in de geleiders geplaatst zijn, aan de voorzijde 
zitten. (figuur A) 

o Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleiders komen te zitten. (3 gaten per geleider bij een normale hoogte) 
o Boor eerst vanaf de voorzijde van de geleider met een boortje van ca. 5 mm door de voor- en achterzijde  

van de geleiders heen. (figuur B) 
o Boor vervolgens met een 9.5 mm boor alleen door de buitenste zijde van de geleiders. Dus niet door de achterzijde zoals 

met boor 5mm. Dit 9.5 mm gat dient ervoor om het afwerkdopje te plaatsen. (figuur C) 
o Plaats nu de bak op de geleider.  (Figuur D) 
o Trek de rolhor naar beneden en controleer of de veerspanning juist is. 
o Indien de veer niet aan u wensen voldoet dan trekt u aan de LINKERZIJDE het afdekkapje ervan af . 
o  Vervolgens schroeft u het zijkapje los en trekt u deze voorzichtig uit de rolhor. (Figuur E) 
o Let wel op dat u hem niet uit uw hand laat schieten omdat dit tot pijnlijke gevolgen kan leiden. Immers, de veer 

staat reeds op spanning. 
o Draai de veer meer op spanning door met de klok mee te draaien en duw deze voorzichtig weer terug in de rolhor. 
o Schroef vervolgens alles weer vast controleer de spanning van de rolhor. 
o In geval van dubbelzijdig tape ontvet u eerst de achtergrond en de achterzijde van de geleiders met ontvetter. (bijv. 

thinner, enz. 
o Plak nu de tape op de achterzijde van de geleiders en trek de beschermfolie ervan af. 
o Zorg ervoor dat u de geleiders bij het monteren evenwijdig en recht heeft staan. 
o Schroef of plak nu de geleiders op de achtergrond en dek de eventuele gaatjes af met de afdekdopjes. (Figuur D) 
o Met het bijgeleverde spionnetje (Figuur F) kunt u eenvoudig in de geleider kijken en de bevestigingsschroeven centreren. 
o De handige bijgeleverde veren (Figuur G) kunt u aan de binnenzijde van de zijkapjes drukken en daarmee een 

klemsysteem ontwikkelen waarmee u extra ruimte creëert en de rolhor in de dag tussen de muren vast klemt. Doordat de 
geleider aan de zijkapjes vastzit kunt u op een handige manier de complete rolhor tot wel 2 cm breder maken. 

o Indien u gekozen heeft voor een magneetsluiting monteer dan de magneet op de treklijst op een door u te bepalen plaats 
door middel van de bijgeleverde schroeven en of popnagels. Bevestig het metalen gedeelte van de magneet op de 
voorzijde of de achterzijde van de treklijst en schroef de magneet op het kozijn. 

 
            Wij wensen u veel succes met de montage en het gebruik van uw rolhor. 

A B C D 

E G F 


