
Aluminium Jaloezie Montage- en 
Bedieningsinstructie
Dank voor uw aankoop bij MaatStudio.nl. Met een goede montage en gebruik zult u 
jarenlang plezier van uw aankoop beleven. Het is van belang onderstaande montage-
en bedieningsinstructie zorgvuldig te volgen. 

Aan deze montage- en bedieningshandleiding kunnen geen rechten worden ontleend. 
Afbeeldingen of illustraties kunnen afwijken van geleverde producten. MaatStudio.nl 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het niet of 
verkeerd opvolgen van montage of bedieningsinstructies of het plaatsen van geleverde 
producten op niet geschikte ondergrond. 

Tips: 
Lees de handleiding eerst geheel door en ga pas daarna aan de slag. 

Voorkom beschadiging!
Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De 
inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond. 

Monteer de jaloezie in opgehaalde toestand.

Benodigdheden: 
Een markeerstift of priem, een boormachine (bij gaatjes in de muur), een 
schroevendraaier, eventueel een ladder.

Inhoud van de verpakking
In de verpakking treft u aan (per besteld product):

- 1x jaloezie
- montagesteunen (minimaal 2 per jaloezie)
- bij 16 en 25mm lamel jaloezieen een transparante tuimelstok. Voor alle andere 

lamelbreedten wordt het tuimelen bediend met koord. 

(*) let op: wij leveren standaard bevestigingsmateriaal voor montage. Elke muur- 
wandtype vereist zijn eigen bevestigingsmateriaal. Het geleverde materiaal kan voor 

uw situatie ongeschikt zijn. 

                                                                                                  



Montage
Afhankelijk van de gekozen montage-methode wordt de jaloezie geleverd met 
schaarsteunen voor wand- of plafondbevestiging (in de dag en op de dag). Controleer 
of alle onderdelen aanwezig zijn.    

Plafondsteun en wandsteun 16/25mm lamel  Schaarsteun 35/50 en 70mm lamel
                

U heeft minimaal 2 steunen per jaloezie. Plaats van bevestiging: teken de positie voor 
de montagesteunen af. De maximale onderlinge afstand leest u af uit onderstaande 
tabel. De montagesteunen dienen gelijk verdeeld te worden over de breedte van de 
jaloezie. 

                 

Houd er rekening mee dat er geen montagesteun boven de lagerblokken/tuimelaar 
worden geplaatst. Alle montagesteunen waterpas en in één lijn monteren.

                                                                                                  



                                                                                                  



Zijgeleiding
                                                                                                  



Bediening
Tuimelen met stok (16 en 25mm lamel):
Draai aan de tuimelstok  in de gewenste richting. Forceer niet, de lamellen sluiten niet 
strak op elkaar, er zal altijd licht doorheen blijven komen.  

Tuimelen met koorden (50 en 70mm modellen)
Tuimel altijd door beide koorddelen beet te pakken met 2 handen. Houd druk op beide 
koorden en trek de lamellen in de gewenste richting. Forceer niet, de lamellen sluiten 
niet op elkaar, er zal altijd licht doorheen blijven komen.

Optrekken en neerlaten

Neerlaten: trek het koord diagonaal naar het midden van de jaloezie om de blokkering 
te ontgrendelen terwijl u het koord onder een hoek van 45 graden door uw vingers laat  
glijden. 

Optrekken: trek het koord naar beneden tot de gewenste stand is bereikt. Laat de 
jaloezie rustig op de rem zakken.

Let op: Draai de lamellen horizontaal voordat u de jaloezie optrekt of laat zakken.

                                                                                                  



Demontage
Zet de montagesteunen in de “open” positie (bv met een platte schroevendraaier) en 
verwijder de jaloezie uit te steunen door eerst de achterzijde (1) los te klikken en 
daarna de voorzijde (2). 

Reiniging
Maatstudio.nl jaloezieen zijn eenvoudig te reinigen door eerst de lamellen te sluiten 
en vervolgens met een plumeau, sifferdoekje of een zachte katoenen doek stof af te 
nemen. 

Wanneer de lamellen erg vuil zijn kunt u deze het best schoonmaken met een vochtige 
doek. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen, deze kunnen de lak 
aantasten. Bij gebruik van vocht tijdens het reinigen uithangen om te laten drogen 
(om roest te voorkomen, met name bovenbak en onderlat indien niet uitgevoerd in 
badkamerkwaliteit). 

Ondersteuning
Komt u er niet uit? Neem contact op! Tel 085-2733 621

Telefonische Servicedesk:
085-27 33 621 
ma-do: 9-17.30, vrij: 9-15 of contact@maatstudio.nl
Wij wensen u veel plezier met uw aankopen!

                                                                                                  



Kindveilige montage
                                                                                                  


