
Self Installation instructions for custom made shutters. 

 
Your shutter order will consist of …. 

 

1. A long box containing the shutter frame pieces 
2. A  box containing the shutter panels 
3. A small box containing all the fixings required for your straight forward 

installation. 
       [plastic hoffman keys, magnet plates, long screws for shutter frames, small 

wood plugs to cover the holes in the shutter frames, a square head drill piece 

& instructions] 

 
Please read through the complete instructions BEFORE commencing. If you 
have any questions please contact us direct on 0845 123 5661 for assistance. 

 
STEP 1 ASSEMBLING YOUR SHUTTER FRAME 

 

1. Remove all the frame pieces from the long box. There will be an 

individually wrapped frame for every window in your order. Position 
frame pieces on the floor to form the shape of your window. Full height 
& tier on tier shutters will generally have 4 sides of frame per window, 

café style or a French door will have 3 sides of frame only. 
2. The frame ends are mitred and are joined together by inserting the 

plastic Hoffman key into the BOWTIE shaped holes which form at the 
frame corners when the frame is assembled correctly. There is a 
leading edge on the plastic bowtie fixing and this is the end which is 
placed in the hole first. Use a hammer to gently tap the fixing into the 
hole. 

3. The photo illustrates how the frames join together. The sketch shows 
how the frame sides match up. 

 
Unless you request otherwise the holes will be predrilled in the SHUTTER 
FRAMES ready for you to attach to walls or window surround. 
 

 

David
Text Box
Installatie-instructies voor op maat gemaakte shuttersUw bestelling bestaat uit …· Een lange doos met de onderdelen van het shutterframe · Een doos met de shutterpanelen · Eén van de lange dozen met frame-onderdelen is gemarkeerd met GELE TAPE.Hierin zit het bevestigingsmateriaal dat u nodig hebt voor de installatie (kunststof Hoffman-sleutels, magnetische plaatjes, lange schroeven voor de shutterframes, kleine houten dopjes om de gaten in de shutterframes te bedekken, een vierkante boorkop & instructies). Lees eerst alle instructies VOORDAT u begint. Als u vragen hebt, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op via 0031 (0) 165 392 066

David
Text Box
STAP 1 - Het shutterframe monterenNeem alle onderdelen van het frame uit de lange doos. In de doos zit voor elk raam een apart verpakt frame. Leg de onderdelen van het frame op de grond in de vorm van uw raam. Shutters op volledige hoogte en shutters met dubbele hang hebben meestal frames met 4 zijden; shutters in caféstijl en openslaande deuren hebben frames met slechts 3 zijden.De uiteinden van de framezijden zijn met verstek gezaagd en worden aan elkaar bevestigd door de kunststof Hoffman-sleutel in de strikvormige uitsparingen te plaatsen. Deze uitsparingen ziet u op de hoeken van het frame als u het frame juist in elkaar hebt gezet. De kunststof Hoffman-sleutel heeft een voorkant en deze kant moet eerst in de uitsparing worden geplaatst. Tik de sleutel voorzichtig in de uitsparing met een hamer.Op de foto is te zien hoe de frameonderdelen in elkaar worden gezet. De tekening laat zien hoe de zijden van het frame op elkaar aansluiten. Tenzij u aangeeft dit anders te willen, worden in het SHUTTERFRAME gaten voorgeboord voor het bevestigen van het frame aan de muur of de raamomlijsting.



 
 

 
STEP 2   FIXING YOUR FRAME INTO POSITION 

 

1. Lift assembled frame and offer up to window. See photo below. 

 

 
 

David
Text Box
STAP 2 - Het shutterframe plaatsen1. Til het gemonteerde frame op en plaats het op het raam. Zie de foto hieronder.



 
2. confirm the correct positioning of the frame 
 
• fitting inside the  recess up tight to window means panels will bifold 

and sit at a 90 degree angle to window within the recess 

• Fitting inside the recess but at the front of the opening means panel 

hinges will fold 180 degrees. Panels can swing back and sit against the 

wall in the room. Opened back panels will sit either side framing the 

window 

• Outside mounting or a face fix means fixing to the window surround or 

directly onto the face of the window frame ( typical of sash / 

casement windows ) 

• When you are happy with the position of the frame, insert a bradawl or 

small screwdriver through the predrilled holes in the frames and MARK 

where you need to drill your holes. 

 

3. Remove the frame, drill the holes & use appropriate wall fixings as 
required. 

4. Position frame back into position, screw to secure in place.  

5. You can then use the small wood caps provided to cover the holes in 
frames.  

 
 

 
 

David
Text Box
2. Controleer of het frame correct is geplaatst:· In de nis direct tegen het raam: de panelen worden dubbelgevouwen en bevinden zich in een hoek van 90 graden ten opzichte van het raam in de nis. · In de nis aan de voorkant van de opening: de scharnieren van het paneel worden 180 graden geopend. De panelen kunnen op en neer worden bewogen en rusten tegen de wand in de kamer. Geopende achterpanelen steken aan beide zijden van het raam uit. · Montage op de dag: het frame wordt op de raamomlijsting of direct op het raamkozijn bevestigd (voornamelijk bij schuiframen/openslaande ramen). · Als het frame op de juiste plaats zit, steekt u een priem of kleine schroevendraaier door de voorgeboorde gaten in het frame om te MARKEREN waar u gaten moet boren. 3. Verwijder het frame, boor de gaten en gebruik de juiste bevestigingsmaterialen.4. Plaats het frame terug en schroef het goed vast. U kunt de gaten in het frame nu bedekken met de bijgeleverde houten dopjes



STEP 3 HANGING YOUR PANELS 

 

Your shutter panels are ready – hinged for easy assembly and fitting. 
 
It is important that you identify the correct layout of your panels before 
hanging. 
Full height panels and café style panels will ALWAYS have the identification 
label on the bottom of each panel. 

 
Tier on tier panels will have the identification label on top of the TOP tier 

panels and on the bottom of the BOTTOM tier panels. 
 

Your panels are always numbered from left to right and the numbering starts 
on the top tier moving down to the bottom tier. 
 
For example…your panel location number is as follows… 

Full height LLRR panels = 1234 
Tier on tier LLRR panels = 1234 
                   LLRR panels = 5678 
 
The identification label tells you ….  
The California order number / order line no / panel location number 

 
To attach the panels to the shutter frame simply line up the part hinge on the 
shutter frame with the part hinge on the shutter panel & drop pin in hinge to 
secure together. 

 

 
 

David
Text Box
STAP 3 - Shutterpanelen ophangenOp uw shutterpanelen zijn de scharnieren al bevestigd, zodat u ze eenvoudig kunt ophangen en bevestigenHet is belangrijk dat u controleert hoe u de panelen precies moet ophangen voordat u ze bevestigt.· Bij panelen op volledige hoogte en panelen in caféstijl zit het identificatielabel ALTIJD aan de onderkant van de panelen. · Bij dubbele hang panelen zit het identificatielabel altijd aan de bovenkant van de BOVENSTE panelen en aan de onderkant van de ONDERSTE panelen. · De panelen zijn altijd van links naar rechts genummerd. De nummering begint bij de bovenste rij panelen en gaat dan verder op de onderste rij panelen. Uw panelen kunnen bijvoorbeeld als volgt genummerd zijn: Volledige hoogte, panelen LLRR - 1234.Dubbele hang panelen LLRR = 1234 (bovenste rij), panelen LLRR = 5678 (onderste rij).Op het identificatielabel staat het bestelnummer, het bestellijnnummer en het paneellocatienummer van Shutters and Blinds Direct.U bevestigt de panelen aan het shutterframe door het scharnier op het shutterframe en het scharnier op het paneel in elkaar te schuiven en met de scharnierpin aan elkaar te bevestigen



STEP 4 ATTACHING THE MAGNET PLATES AND FINSIHING OFF 

 
1. Your shutter panels will have small round magnets already inserted in 

the reverse of each panel 
2. Close the panel in position within the shutter frame. Use a pencil to 

mark on the frame piece below where the magnet meets the frame. 
3. Open panel again and position magnet plate just above your guide 

onto the installed frame. 
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Text Box
STAP 4 - Magneten bevestigenAan de achterkant van elk shutterpaneel zijn al kleine ronde magneten bevestigd.Sluit het paneel binnen het shutterframe. Markeer met een potlood de plaats waar de onderkant van de magneet het frame raakt. Open het paneel en bevestig de magneetplaatjes net boven de markering op het frame.



 
 

USEFUL TIPS 

 

1. Any slight gap between shutter frames and the recess wall can be in 
filled with decorators caulk. Available from all DIY stores. 

 
2. If at first panels do not line up, unscrew part of frame and play with its 

position as, as little as 2mm movement can affect the hanging of your 
shutters. 

3. For white shutters, white caulk can be put into frame holes before the 
wood caps & also a little afterwards. Then smooth over with a clean 
soft cloth. 

4. Ensure that the frame has been installed where the window has been 
measured. Not all windows are square so if you measured up tight to 
the window the same frame may not fit at the front of the recess. 

5. French doors have 3 sides of frame with no piece on bottom, full height  
generally have 4 sides of frames & tier on tier panels have 4 sides of 

frame. 
6. Where there are large handles on a window ensure you fit frame in 

recess to allow sufficient clearance for slat tilting. 

 
That’s it. Congratulations on a job well done.  We hope you enjoy your 
shutters for years to come. Finally if you do encounter any problems during 
your installation then call our team on 0845 123 5661 for help! 
 
 
The California Shutter & Blind Co. 

W www.thecalifornaicompany.com 

P 0845 123 5661 

E hello@thecaliforniacompany.com 
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Text Box
Nuttige tips voor het installeren van uw shuttersKleine openingen tussen het shutterframe en de muur kunt u opvullen met acrylaatkit. Dit kunt u in elke doe-het-zelfzaak kopen.Als de panelen niet gelijkhangen, schroef dan een deel van het frame los en verschuif het een beetje. Een verschuiving van 2 mm kan de positie van de shutters al beïnvloeden.Bij witte shutters kunt u de gaten in het frame vullen met witte acrylaatkit voordat u de houten dopjes erop zet. Nadat u de dopjes hebt bevestigd, kunt u ze ook met een beetje kit afdekken. Veeg het frame schoon met een schone, zachte doek.Zorg ervoor dat u het frame installeert op de plaats waar u het raam hebt opgemeten. Ramen zijn niet altijd precies vierkant, dus als u vlak tegen het raam hebt gemeten, kan het zijn dat het frame niet past als u het vooraan in de nis wilt installeren.Openslaande deuren hebben 3 framezijden, zonder onderzijde; shutters op volledige hoogte hebben normaal gesproken 4 framezijden en shutters met dubbele hang hebben 4 framezijden. Als uw ramen grote handgrepen hebben en u installeert het frame in de nis, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte is voor het openen en sluiten van de lamellen.Dat is alles! Gefeliciteerd met uw nieuwe shutters. We hopen dat u er nog jaren van kunt genieten. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het installeren van uw shutters, neem dan contact op met ons team via 0165 392 066. Zij helpen u graag verder!




