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Bepaal met behulp van de geleider de positie van de doorvoer naar binnen. Het hart van het gat moet ca 15mm boven de geleider zijn en ca 15mm vanaf de 
zijkant. Wanneer u heeft gekozen voor doorvoer A of B.

Stap 1

Voorbereiding doorvoer naar binnen.

De beschermstukjes zijn kleine stukjes geleider. 

Verwijder indien aanwezig de beschermstukjes van de "pootjes". 

Stap 2

Verwijder aan de achterzijde van de kast de bescherm folie.

Stap 1

Voorbereiding van de kast

Snij aan de bovenzijde van de geleider ca 5mm van het rubber weg.  

Zoals omcirkeld in de foto hierlangs.

Stap 5

Wanneer uw rolpoort op een stoep of vensterbank sluit dan hoeft u de afsluitdoppen niet te plaatsen.  
Anders ontstaat er een opening van 4mm. De lamellen mogen niet op de afsluitdoppen sluiten maar zullen op een stoep of (valse) vensterbank moeten slu

Plaats onderin de geleiders de kunststof afsluitdoppen.

Stap 4

In de opening zal uiteindelijk een schroefdopje komen voor de afwerking. 

Aan de bovenzijde van de geleider boort u het gat met een boor van 13 mm op.

Stap 3

Op circa 100mm van de boven en onderzijde boort u een gat van 6mm doe dit 
15mm uit de kant in de gesloten kamer. 

Stap 2

U plaatst de geleiders met de folie omhoog op een vlakke ondergrond.

Stap 1

Voorbereiding van de geleiders
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Montage op de dag

Boor voor een elektrisch bediend rolpoort met een boor van 10mm. 



Montage op de dag
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U kunt nu de elektrische toepassing aansluiten en dan is uw rolpoort klaar voor gebruik.

Plaats de afwerkdopjes in de boorgaten.

Stap 3

Eventueel kunt u de rolpoort nu afwerken met kit.

Stap 2

Verwijder nu de bescherm folie van het complete rolluik. 

Stap 1

Afwerking

Voor het vastzetten van de kast haalt u de kap aan de voorzijde los en doet u het rolluik naar beneden.  
Vervolgens kunt u de achterkap vast schroeven 
Zorg dat u de schroef genoeg verzonken plaatst zodat deze het pantser niet kan beschadigen. 

De rolpoort staat alleen vast door middel van de pootjes welke in de geleiders vallen. Bij grootte en of brede rolpoorten kunt u ervoor kiezen om nog een extra 
schroef in de achterkap te zetten.  

Stap 6

Let op dat u de geleiders niet te strak vast zet.

Plaats een plastic plug en schroef de rolpoort vast met bijvoorbeeld schroeven van 5x50.

Stap 5

Neem de gaten over en boor deze met een boor van 6mm.

Stap 4

Til de gehele rolpoort op en houd deze op de juiste positie op de muur. 

Stap 3

Zorg ervoor dat de bedieningssnoer door de doorvoer wordt geleid. 

Stap 2

Bij grotere afmetingen zal het pantser los geleverd worden. Hierbij dient u het pantser dus zelf in de rolpoort te plaatsen.

De pootjes van de rolpoorten zijn erg breekbaar, ga hier dus voorzichtig mee om. Op de pootjes zit geen garantie.

U plaatst de rolpoort met de pootjes in de geleiders. 

Stap 1

Plaatsen van de rolpoort
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