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Montage-instructies voor standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen

S t a n d a a r d s c r e e n s / V 5 1 5 - Ve r d u i s t e r i n g s s c r e e n

Benodigd gereedschap:
•
•
•
•
•
•
•

Boormachine
Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton
Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton
Een boor van 20 mm voor hout/ steen/ beton
Een kruiskopschroevendraaier
Een gewone schroevendraaier
Een waterpas

Bij de geleverde screen zult u een aantal losse onderdelen aantreffen. Het aantal losse onderdelen
is zo klein mogelijk gehouden om de montage van de screen zo eenvoudig mogelijk te maken.
De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:
• Screen compleet met doek, bediening, onderlijst en omkasting
• Benodigde geleiders
Montage-instructies bij normale montage (Normale montage = montage op de geleiders)
1 Het is in de meeste gevallen het eenvoudigste om de volgende montagevolgorde aan te houden:
1. montage van geleiders op het kozijn (waterpas);
2. voorkap van de onderlijst demonteren; alleen mogelijk bij V525 - Windvaste screen
3. screen op geleiders monteren.
2 Het boren van de gaten
Als het een muur van beton/ steen betreft boort men de gaten met een
6 mm steenboor. Bij binnenbediening boort men nu eerst een gat naar binnen.
3 Het boren van het bedieningsgat
Meet de plaats van het bedieningsgat uit aan de buitenzijde van de muur. Boor met een 10 mm boor
naar binnen. Let op: houdt eventueel aan de binnenzijde een plankje tegen de muur om beschadiging
van de muur tegen te gaan. Voor koord-, monocommando-, elektrische en staaldraadbediening is het
gat nu gereed. Zet bij koordbediening de meegeleverde veer in het gat. Boor bij bandbediening het
gat van binnen naar buiten op met 20 mm.
5 Montage van de screen
Bij binnenbediening eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen op de geleiders steken.
Kijk ter controle nog een keer of de screen en de geleiders waterpas gemonteerd zijn.
Zo niet, corrigeer dit dan.
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1 Aftekenen van de te boren gaten
Houdt de screen waterpas tegen de muur en teken de kapsteungaten af.
Leg de screen weg zodat er bij het boren geen boorgruis op de screen kan vallen.
2 Het boren van de gaten
Als het een muur van beton/ steen betreft boort men de gaten met een 6 mm steenboor.
Bij binnenbediening boort men nu eerst een gat naar binnen.
3 Het boren van het bedieningsgat
Meet de plaats van het bedieningsgat uit aan de buitenzijde van de muur. Boor met een 10 mm boor
naar binnen. Let op: houdt eventueel aan de binnenzijde een plankje tegen de muur om beschadiging
van de muur tegen te gaan. Voor koord-, monocommando-, elektrische en staaldraadbediening is het
gat nu gereed. Zet bij koordbediening de meegeleverde veer in het gat. Boor bij bandbediening het gat
van binnen naar buiten op met 20 mm.
4a Montage van de screen
Bij binnenbediening eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen waterpas tegen de
gevel monteren met RVS schroeven. Draai de screen goed vast. Kijk ter controle nog een keer of de screen
waterpas gemonteerd is, zo niet, corrigeer dit dan. Bevestig de geleiders aan de kapsteunen. Bevestig de
klikblokjes achter de geleiders en zet de blokjes vast op de gevel. Let op dat de geleiders exact waterpas
gemonteerd zijn.
4b Montage van de screen met staaldraadgeleiding
Bij binnenbediening eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen waterpas tegen de gevel
monteren met RVS schroeven. Draai de screen goed vast. Kijk ter controle nog een keer of de screen waterpas
gemonteerd is, zo niet, corrigeer dit dan. Trek vervolgens de staaldraadgeleidingen door de onderlijstnokken
van de onderlijst en laat de onderlijst naar het laagste punt lopen.
Bevestig de bijgeleverde spanstoeltjes in lijn met de staaldraadgeleidingen.
Schuif vervolgens de staaldraadgeleidingen door de spanbouten en trek deze goed strak aan. Borg de
staaldraadgeleiding met het schroefje in de kop van de spanbout. Als alle staaldraadgeleidingen gemonteerd
zitten moet de screen een aantal malen op en neer lopen om te controleren of de onderlijst spanningsloos
op en neer gaat. Is dit niet het geval moeten de positie van de spanstoeltjes gecorrigeerd worden.
Controleer als laatste kruislings of de spandraden waterpas zitten om een goede werking te garanderen.
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Montage-instructies bij projectmontage
(Projectmontage = montage boven de geleiders)
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Montage-instructies voor V525 Windvaste Screen

V 5 2 5 - Wi n d va s t e S c r e e n

Benodigd gereedschap:
•
•
•
•
•
•

Boormachine
Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton
Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton
Een kruiskopschroevendraaier
Een gewone schroevendraaier
Een waterpas

Bij de geleverde screen zult u een aantal losse onderdelen aantreffen. Het aantal losse onderdelen
is zo klein mogelijk gehouden om de montage van de screen zo eenvoudig mogelijk te maken.
De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:
• Screen compleet met doek, bediening, onderlijst en omkasting
• Twee geleiders
• Beschrijving voor montagekoord in de onderlijst
• Twee kunststoflagers voor klikgeleiders Windvaste Screen
• In de onderlijst bevindt zich de verenset met toebehoren
• Verenset afhankelijk van breedte screen:
- 60 - 100 cm breed = 1 veer
- > 100 cm breed = 2 veren
Voor montageschema, zie tekening.
Het is in de meeste gevallen het eenvoudigst om de
volgende montagevolgorde aan te houden:
1. montage van geleiders op het kozijn (waterpas);
2. voorkap van de onderlijst demonteren;
3. screen op geleiders monteren.
Doorhalen van het koord gaat als volgt (zie tekening 1 en/of 2):
• Koord over katrol 1 door geleider (2) voeren.
• Koord door katrol 3 voeren, let op: van boven naar beneden.
• Koord door katrol 4 voeren die gemonteerd zit op de onderlijst.
• Koord aanbrengen in onderlijst (zie tekening 3 of 3a)
• Om het koord in de treklijst te kunnen doorvoeren de treklijst voor de helft laten zakken.
Door de treklijst vervolgens schuin te houden kan deze uit de geleiders worden gelicht.
Als het koord is doorgevoerd, de veerspanning aanbrengen ± 30 % van de veerlengte.
• Hierna de bovenkap van de onderlijst weer monteren
Let op!!!
Bij elektrische bediening dient de voorkap van de screen gedemonteerd te worden
om de motor af te stellen.
Bij onderlijsten met een maximale breedte van 2 meter kan de voorlijst gewoon ingeklikt worden.
Bij onderlijsten breder dan 2 meter zit de voorlijst met 2 kleine parkers aan de onderzijde geschroefd,
zie (5) tekening 1.
Zorg dat alles waterpas gemonteerd is.
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Ik wil graag meer informatie ontvangen over Verano® producten: ja

Email adres:

Telefoonnummer:

PC + woonplaats:

Adres:

Naam:

uw gegevens: (die u op verano.nl heeft ingevuld)

Scheur deze garantiekaart af,
en bewaar hem goed bij uw administratie.
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controleur nr.

datum

verano® dealer gegevens:
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fabrieksgarantie en onderhoudsvoorschrift

z.o.z.

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Verano® rolluik. U bent verzekerd van jarenlang
plezier bij normaal gebruik van het product volgens de geëigende bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Alle toegepaste materialen zijn aangepast aan het gebruikersdoel.
De producten zijn met de grootste zorg gemaakt. Heeft u op- of aanmerkingen, gelieve
deze te mailen naar: info@verano.nl

Gelieve onderstaande kaart af te scheuren en goed te bewaren in uw administratie.

Fa b r i e k s g a r a n t i e

Vul deze kaart

in op verano.nl

en registreer voor

5 jaar fabrieksgarantie!

