
HOUTEN JalOEziEEN / bliNds
MONTaGE-iNsTRUCTiEs

Met behulp van deze informatie kunt u uw 
blinds op de juiste manier monteren.

Geldt voor alle blinds uit onze collectie.

Voordat u begint, adviseren we u om deze 
montagehandleiding helemaal door te 
lezen. Op die manier hebt u een duidelijk 
beeld van wat u moet doen en zullen uw 
blinds er gegarandeerd fantastisch uitzien!

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
hello@shuttersandblindsdirect.nl

Montage-instructies

+31165392066  
www.shuttersandblindsdirect.nl



HOUTEN JalOEziEEN MONTaGE-iNsTRUCTiEs

Inhoud van de doos

Als u uw blinds ontvangt, vindt u de volgende onderdelen in de 
doos:
• uw blind
• kap
• alle benodigde bevestigingsmaterialen:
• Schroeven
• 2 zijsteunen
• Extra middensteunen 

De extra middensteunen worden als volgt geleverd
• Geen middensteun voor blinds smaller dan 1520 mm
• 1 middensteun voor blinds van 1521 mm – 1980 mm
• 2 middensteunen voor blinds van 1981 mm – 2435 mm

Pak de blinds voorzichtig uit. Open de verpakking niet met 
een schaar, om te voorkomen dat u per ongeluk de koorden 
doorknipt.

Benodigd gereedschap
• Potlood
• Rolmaat
• Kruiskopschroevendraaier 
• Boormachine
• Waterpas
• Geschikte bevestigingsmaterialen (pluggen, 
gipsplaatschroeven)

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
hello@shuttersandblindsdirect.nl

Montage-instructies

+31165392066    
www.shuttersandblindsdirect.nl
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Hier ziet u hoe de 
linkersteun binnen de nis 
is gemonteerd

scharnierend plaatje aan 
voorkant van steun
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Stap 1 – De steunen bevestigen

U hebt twee zijsteunen. Deze kunnen op meerdere manieren 
worden gebruikt: aan de binnenkant van de nis, aan de 
buitenkant van de nis, tegen de achtermuur of tegen het 
plafond.

Gebruik één steun aan de linkerkant en één steun aan de 
rechterkant. Bevestig de steun met het scharnierende dekplaatje 
naar u toe en de opening naar boven:

U moet zelf bepalen wat de beste manier is om de steunen te monteren. Dit kan zijn 
aan het plafond of onder de bovenrand van de nis, op de zijmuur van de nis of direct 
op de muur of de architraaf van het raam.

Meet de breedte van de blind op. Meet deze breedte van links naar rechts op de muur 
of het plafond uit om de positie van de andere steun te bepalen.

Als u voor uw blind een extra middensteun nodig hebt, plaatst u deze op gelijke 
afstand van de beide zijsteunen, zoals aangegeven in de tekening hieronder. 
Deze middensteun MOET op ten minste 100 mm van de (ladder)koorden worden 
gemonteerd.

Markeer voordat u de steunen bevestigt met potlood de gaten die u moet boren en 
gebruik indien nodig een waterpas om ervoor te zorgen dat de gaten op de juiste 
plaats zitten.

Extra middensteun                       
(indien nodig)

     Hoofdbalk

    Gelijke afstand 
(maximaal 122 mm)

7mm7mm

    Gelijke afstand 
(maximaal 122 mm)
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Stap 2 – De blind ( jaloezieen ) bevestigen

Controleer nadat u de blind hebt uitgepakt of de bedieningskoorden uit het metalen 
bovenmechanisme zijn verwijderd.

Schuif de blind, met het bedieningsmechanisme naar u toe, voorzichtig in de steunen. 
Als de blind stevig in de steunen zit, klapt u het scharnierende plaatje naar beneden en 
klikt u het vast.

Stap 3 – Afwerking

als uw blind een kap heeft, verwijdert u de sticker van de achterkant van de klittenband en plakt u de 
kap op het bovenmechanisme.

als uw blind een bedieningsstang heeft, haakt u de stang in het oogje in de bovenbalk, zoals in de 
tekening hieronder.

Stap 4 – De Jaloezieen openen

De lamellen openen en sluiten
Stangbediening: draai aan de stang tot de lamellen van de blind in de juiste positie 
staan.
Koordbediening: trek aan een van de twee koorden om de lamellen te openen of te 
sluiten.
Forceer de lamellen niet. Probeer de lamellen niet verder te openen of te sluiten als u 
hoort of ziet dat de lamellen elkaar aan de bovenkant van de blind raken.

De blind openen en sluiten

Wij adviseren om de lamellen te openen voordat u de blind opent of sluit. Op deze    
manier kunt u de blinds netjes en strak openen.
Trek het koord naar beneden totdat de blind in de juiste positie staat.
Trek het koord naar de andere kant, weg van de blind, om de positie te vergrendelen.

Metalen buisje

Kunststof 
hoesje

Haak

stang

Over 
buisje 
schuiven

door oogje 
haken

stang is 
bevestigd


