
HOE	  MONTEER	  IK	  MIJN	  PLISSE	  HORDEUR?	  Voordat	  u	  begint	  met	  de	  montage	  van	  de	  
plisse	  hordeur	  moet	  u	  de	  drempel	  en	  de	  kozijnen	  goed	  schoon	  en	  vetvrij	  maken.	  Hier	  
moet	  later	  de	  powertape	  op	  kunnen	  hechten.	  
	  
1.	  Meet	  de	  breedtemaat	  en	  trek	  hier	  5	  mm.	  speling	  vanaf.	  	  
Zaag	  de	  bovengeleider	  op	  de	  breedtemaat	  -‐	  5mm.	  
Boor	  3	  gaatjes	  door	  de	  bovenkant	  van	  4	  mm.	  Plaats	  de	  afwerkkapjes	  op	  de	  geleider	  en	  
plaats	  de	  bovengeleider.	  
	  
2.	  Zaag	  de	  ondergeleider	  op	  de	  breedtemaat	  en	  plak	  deze	  op	  de	  grond/drempel.	  Zorg	  dat	  
de	  middenlijn	  van	  de	  bovengeleider	  gelijk	  ligt	  met	  die	  van	  de	  ondergeleider.	  
	  
3.	  De	  sticker	  UPSIDE	  op	  de	  hordeur	  geeft	  de	  bovenzijde	  aan.	  Verdeel	  de	  montageclips	  
aan	  de	  achterzijde	  van	  de	  bak	  en	  haal	  het	  beschermingspapier	  van	  de	  dubbelzijdige	  tape	  
af.	  Zet	  het	  pakket	  tussen	  de	  boven	  en	  ondergeleider.	  Zorg	  dat	  de	  deur	  op	  de	  grond	  blijft	  
en	  duw	  hem	  stevig	  tegen	  de	  stofvrije,	  ontvette,	  droge	  deurstijl.	  
	  
4.	  Laat	  de	  tape	  even	  10	  minuten	  aanhechten	  en	  verwijder	  dan	  de	  cassette	  weer	  door	  aan	  
de	  onder	  of	  bovenkant	  los	  te	  trekken.	  Zo	  blijven	  de	  montageclips	  op	  het	  kozijn	  geplakt.	  
Schroef	  de	  montageclips	  vast.	  
	  
Klik	  de	  cassette	  weer	  aan	  de	  montageclips	  (let	  op	  de	  sticker	  "Upside")	  en	  controleer	  de	  
werking	  van	  de	  hordeur.	  
	  
HOE	  ONDERHOUD	  IK	  MIJN	  PLISSEDEUR?	  In	  principe	  heeft	  u	  geen	  omkijken	  naar	  
onderhoud	  van	  uw	  deur.	  Toch	  is	  het	  altijd	  mogelijk	  dat	  vuil	  ervoor	  zorgt	  dat	  de	  ketting	  
minder	  soepel	  gaat	  lopen	  of	  dat	  uw	  horrengaas	  vies	  wordt.	  Wij	  raden	  u	  aan	  om	  1	  x	  per	  
jaar	  de	  ketting	  te	  beoordelen	  op	  vuil	  en	  deze	  te	  reinigen	  indien	  u	  dat	  noodzakelijk	  vindt.	  
Gebruik	  uitsluitend	  siliconespray	  om	  de	  ketting	  mee	  te	  smeren.	  
	  
Het	  horrengaas	  kunt	  u	  dubbelzijdig	  reinigen	  met	  elke	  huishoudelijke	  stofzuiger.	  U	  mag	  
het	  horgaas	  ook	  afdoen	  met	  water	  zonder	  sop.	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  


