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Montagevoorschrift Uitvalscherm type 

Carré 

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT IN ZIJN GEHEEL DOOR 

Benodigd gereedschap:  Ratel met verlengstuk, dop 10 mm,  dop 11 mm, 

dop 12 mm, potlood, rolmeter,  boormachine, 

steenboor 10 mm, schroevedraaier. 

Monteren: 

 Ontdoe het zonnescherm en de armen van het plasticfolie.  

Let op! De windvaste armen staan onder hoge veerspanning.  Wees 

daarom zeer voorzichtig. De bandjes om de armen mogen NIET worden 

doorgesneden! 

 Meet de lengte van de zonwering. 

 Meet het zonnescherm uit op de muur en teken de gaten af van 

de montagesteunen (foto 1) (afhankelijk van hoe besteld kan het 

ook zijn dat er kapsteunen zijn ipv montagesteuen) en zorg ervoor 

dat aan de bedieningszijde  de montagesteun gelijk met de 

buitenkant geplaatst wordt.  Let op! Teken nooit in de voegen. 

 Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats 

de montagesteunen. 
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 Plaats nu het scherm in de montagesteunen en draai de boutjes 

aan de onderkant van de montagesteunen vast (foto 2). 

 Plaats de topstukjes in de armprofielen en draai de imbusbouten aan 

(foto 3). Doe dit niet te vast anders ontstaat aan de voorzijde een ster. 

 Schuif de uitvalarmen in de uitsparing in de voorlijst op ca. 10 cm (indien 

mogelijk) vanaf de buitenkant (foto 4). Bij schermen boven 300 ca. 20 

cm. 

 Druk dan de voorlijst zover naar boven dat tussen de bovenkant van de 

voorlijst en de kap een minimale kier ontstaat (foto 5) en teken de   

onderste gaten van de achterarmprofielen af en boor deze (foto 6). 

 Plaats de pluggen en zet de armen vast. 

Let op! Wees ervan overtuigd dat de arm aan de bovenkant goed aan  

de voorlijst vastzit alvorens u de plasticband om de armen doorsnijdt. 

(Grote veerspanning!) 

 Draai het scherm een stukje uit. 

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan  

te sluiten/af te stellen (zie de handleiding bij de schakelaar). 

 Teken de bovenste gaten van de achterarmprofielen af, boor deze en zet 

deze vast (foto 7). (Teken nooit in de voegen!) 
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 Draai het scherm nu weer in. 

 Zorg ervoor dat de armen haaks staan t.o.v. het scherm en draai de 

armen op de voorlijst vast.  

 Draai nu het scherm weer uit. 

Bij uitvoering met vaste armen i.p.v. windvaste armen is de procedure 

gelijk, alleen de achterarmprofielen zijn korter (foto 8). 

 

Let op! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen. 

 


