
Lamelgordijnen 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. 

➔Tip: 
Lees de handleiding eerst door en ga pas daarna aan de slag. Voorkom beschadiging! 
Monteer eerst de rail en hang daarna pas de lamellen erin. 

Langere rails dienen te worden ondersteund om doorbuigen te voorkomen. Monteer 
de rail met 2 personen. 

➔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 rail voor lamelgordijn
- lamellen
- plafondclips, minimaal 2 per rail (en eventueel wandsteunen met clip indien 

besteld)
- Pluggen en schroeven. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor de juiste 

schroeven en pluggen in de ondergrond waar u de clips/steunen plaatst.   

                                                                     



Montage
Plafondmontage
De rail van uw lamelgordijn wordt geleverd met clips voor plafondbevestiging 
(minimaal 2). Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. 

    

 
                   Plafondclip                    Bovenrail met plafondclip

Stap 1
Plaats van bevestiging: teken de positie voor de plafondclips af. Verdeel de clips 
gelijkmatig over de totale breedte. Plaats de buitenste steunen enige afstand van de 
zijden. Houd er rekening mee dat er geen clips boven de bedieningsmechanismen 
worden geplaatst. Alle clips waterpas en in één lijn monteren.

Let op: de lamellen zijn 89mm diep in geopende toestand en steken dus verder naar 
voren en achteren dan de rail zelf. Houd rekening met 25mm vrije ruimte achter de 
rail.  

Stap 2
Bevestigen clips
Monteer de clips aan het plafond met schroeven. 

Stap 3
De rail plaatsen.
Als de clips stevig op hun plaats gemonteerd zijn kan de bovenrail in de clips worden 
gedrukt: druk eerst de achterzijde in de clip en kantel vervolgens de voorzijde naar 
boven totdat de clip vastklikt. 

                                                                     



Stap 4
De lamellen inhaken. Plaats de lamellen 1 voor in de lamellenclips door deze 
voorzichtig naar boven te drukken. 

Let op: indien het openen en sluiten niet soepel verloopt, forceer dan niet! Haal de 
clips los en controleer of de koorden niet verstrikt zitten. 

Wandmontage

wandsteun (met clip)

Stap 1
U kunt bij deze steun de clip (welke aan de wandsteun zit) verder naar voren of 
achteren zetten, bijvoorbeeld om de lamellen voor een klink te laten vallen. De 
lamellen zijn 89mm diep in geopende toestand en steken dus verder naar voren en 
achteren dan de rail zelf. Houd rekening met 25mm vrije ruimte achter de rail na 
montage.  

Plaats van bevestiging: teken de positie voor de wandsteunen (met clips) af. Verdeel 
de steunen gelijkmatig over de totale breedte. Plaats de buitenste steunen enige 
afstand van de zijden. Houd er rekening mee dat er geen clips boven de 
bedieningsmechanismen komen. Alle steunen waterpas en in één lijn monteren.

Stap 2
Bevestigen steunen. 
Monteer de steunen aan de wand. 

Stap 3
De rail plaatsen.
Als de steunen stevig op hun plaats gemonteerd zijn kan de bovenrail in de clips 
worden gedrukt: druk eerst de achterzijde in de clip en kantel vervolgens de voorzijde 
naar boven totdat de clip vastklikt. 

                                                                     



Let op: indien het openen en sluiten niet soepel verloopt, forceer dan niet! Haal de 
clips los en controleer of de koorden niet verstrikt zitten. 

Bediening
Open en en sluiten
Draai altijd de lamellen volledig open voordat u het lamelgordijn open- of 
dichtschuift.

Tuimelen van de lamellen
Draai de lamellen met een rustige beweging naar de gewenste stand. Forceer het 
sluiten niet.  

Demontage
Rail (Tip: werk met 2 personen, de rail mag niet buigen)
Druk met een schroevendraaier de clips aan de voorzijde open en druk de rail los.

Lamellen
Trek rustig en beheerst de lamel los uit de lamelclip. Niet forceren. 

Reiniging
Maatstudio.nl lamellen zijn van PVC en eenvoudig te reinigen door eerst de lamellen 
te sluiten en vervolgens met een plumeau of een zachte 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 de 
lamel aantasten. 

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

Telefonische Servicedesk:
085-27 33 621 
of contact@maatstudio.nl

Wij wensen u veel plezier met uw aankopen!

                                                                     



Kindveilige Montage

                                                                     


