Duo-Rolgordijn Montage- en Bedieningsinstructie
Algemeen
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 montageen
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.
Was uw handen om te voorkomen dat de stof vuil wordt tijdens montage.
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn alvorens u de verpakking weggooit.

Benodigdheden:
Een markeerstift of priem, een boormachine voor gaatjes in de muur/kozijnen,
geschikte schroeven en eventueel pluggen (*), een schroevendraaier, een waterpas en
eventueel een huishoudtrap of ladder.

(*) let op: wij leveren geen bevestigingsschroeven of pluggen voor montage. Elke type ondergrond
vereist haar eigen bevestigingsmateriaal

Montage
Inhoud van de verpakking

- Plafondmontage (u heeft dan alleen de plafondclips “2” nodig)
- Wandmontage (u heeft dan de wandsteunen “1” EN de plafondclips “2” nodig)

Belangrijke opmerkingen:
Bij meerdere duorolgordijnen naast elkaar, lopen de banen horizontaal enkel gelijk bij
producten van gelijke hoogte (met een tolerantie van 0,5% ivm rek op doek).
De niet transparante banen overlappen elkaar volledig. Als gevolg van rek op de stof
kan bij de stoffen die achter elkaar doorlopen een afwijking tot 8mm in de hoogte
tussen de banen onderling optreden.
Let op: uw producten worden altijd zodanig uitgevoerd dat alle niet-transparante
banen volledig sluiten voor optimale privacy. Dit kan tot gevolg hebben dat de
gesloten banen niet geheel tot onderaan komen maar een kleine kier openlaten.

Het maximale oppervlak onder garantie bedraagt 6 M2. Hierboven kan het doek
plooivorming vertonen of gaan golven.
De zijden van de stof kunnen lichte golving vertonen. Dit is een normale
karakteristieke eigenschap van de stof welke geen reden is tot reclamatie. De golving
wordt veroorzaakt door het verschil in dikte tussen de transparante en niet
transparante banen.
De zijden van de stof zijn gevoelig en kunnen bij onjuist gebruik beschadigen of
rafelen. Dit valt niet onder garantie. Trek nooit aan losse stofvezels maar verwijder
deze met een schaartje.

Uitnemen van het duo-rolgordijn
Haal het duorolgordijn eerst op en bepaal waar u het veilig kunt wegleggen. Druk met
een schroevedraaier voorzichtig op de lip van elke steun, terwijl u het product
ondersteunt. Neem het product voorzichtig uit de montagesteunen.

Bediening
De achterste ketting is voor het neerlaten, de voorste voor het ophalen. Desgewenst
maakt u gebruik van het handvat. Voor een optimale levensduur adviseren wij u de
ketting in een geleidelijk tempo te bedienen. Een schokkende trekkracht kan leiden
tot kettingbreuk.

Onderhoud
Metalen of kunststof delen kunt u afnemen met een licht vochtige, niet pluizende
doek. Vlekken op de stof direct deppen met keukenrol, niet wrijven en geen
schoonmaak of bleekmiddelen gebruiken.

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

