
MONTAGEHANDLEIDING

DEURROLHOR 
PRESTIGE    

CONTROLEER DE INHOUD: 

Deze verpakking bevat: 

1.  Een in kleur gemoffelde cassette (A) waarin op- 
 gesloten het rolveersysteem met glasfiber horgaas.  
 Compleet met treklijst (B). 
2.  Twee in kleur gemoffelde aluminium geleiders (F)  
 waarin een ronde stift (E) is aangebracht.
3.  Uitsluitend bij bestelling ‘in de dag’ montage:  
 een hulpprofiel/valse dorpel (H) waarop de in kleur  
 gemoffelde aluminium geleiders zijn vastgezet.
4.  Een montagezakje met 2 lange inbusschroeven,  
 een inbussleuteltje, 4 kunststof afdekdopjes voor  
 de cassette en 2 tussenstoppen (D) die in de gelei- 
 ders kunnen worden aangebracht met 4 uiterst  
 kleine schroefjes.
 - Tevens, bij bestelling ‘op de dag’ montage:  
 16 schroefjes met 16 afdekdopjes voor montage  
 van de geleiders.
 - Tevens, bij bestelling ‘in de dag’ montage:  
 14 schroefjes met 14 afdekdopjes voor montage  
 hulpprofiel/valse dorpel en 7 wiggen voor het  
 zonodig op maat afstellen hiervan.
5.  Een set signaalstickers welke op het gaas kunnen  
 te worden aangebracht.
6.  Een winter afdekstrip.

Montage IN het kozijn (in de dag) 
voor binnen en buiten.
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1. AANBRENGEN CASSETTE 
De cassette (A) kan naar keuze links of rechts IN het 
kozijn worden gemonteerd. Houd de cassette volko-
men verticaal (waterpas) tegen het kozijnstijl. Schroef 
nu de cassette tegen het kozijn vast met de twee lange 
inbusschroeven. Met de bijgeleverde afdekdopjes kunt 
u hierna de gaatjes afdichten.

2. AANBRENGEN TUSSENSTOPPEN
Tussenstoppen zijn met name nuttig bij bredere deur-
openingen!
De geleiders zijn voorzien van twee sporen. Een spoor 
waarin de treklijst heen-en-weer beweegt en daar-
naast een spoor waarin de sluiting beweegt. Dit is het 
spoor waarin ook de tussenstoppen moeten worden 
aangebracht. 

Draai eerst de bij geleverde 4 kleine schroefjes half in 
de tussenstoppen. Vervolgens schuift u deze tussen-
stoppen in de geleiders naar een willekeurige plaats. 
Naderhand kunt u ze zorgvuldiger plaatsen door ze 
correct af te stellen op de gewenste tussenstopplaats.

3. AANBRENGEN HULPPROFIEL / VALSE DORPEL
Hierop zijn de geleiders reeds vastgezet. Er zijn hier 
twee montagesituaties mogelijk:

3A. VLAKKE DORPEL
Bij een vlakke dorpel, kunt u de valse dorpel met de 
geleider daarop vastzetten. Zo ook aan de bovenzijde 
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van het kozijn. Gebruik de schroeven met een bolle 
kop en dicht de gaten af met de kunststof dopjes. 

Let op: in de geleiders is een ronde stift (E) aange-
bracht. Deze dient in de gaaszoom te worden gevoerd. 
Hierdoor wordt het horgaas in de geleiders geborgd. 
Dit gaat het beste als u de treklijst een stukje uittrekt. 
(zie foto) 

Handel als volgt: neem de geleider (F) welke aan de 
onderzijde wordt bevestigd, en schuif deze voorzichtig 
om het uit einde van de treklijst (B). Doe dat zodanig, 
dat de ronde stift in het nylon busje wordt gevoerd. 
Dat bereikt u door een papiertje om de stift te vouwen, 
waarmee u de stift iets kunt oplichten. Hierdoor glijdt 
de stift in de gaaszoom. Controleer dit. Schuif daarna 
de geleider in de inloop (G) van de bracket. Druk deze 
goed aan. 

3B. SCHUINE DORPEL 
Bij een schuin aflopende dorpel moet u gebruik ma-
ken van de afstelwiggen (H). Leg deze wiggen onder 
de schroefgaten in de valse dorpel. Zorg voor een 
rechte afstelling van de valse dorpel ten opzichte van 
de cassette. Gebruik de schroeven met een bolle kop 
en dicht de gaten af met de kunststof dopjes. Breng 
daarna het hulpprofiel met de geleider aan in de 
(vlakke) bovenzijde van het kozijn. 

Zet nu de geleiders eerst met een enkel schroefje aan 
het einde daarvan vast.
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4. CONTROLEER NU DE SPELING 
De geleiders moeten in een evenwijdige lijn ten op-
zichte van elkaar lopen. Controleer dit. Over de volle 
lengte van de geleiders moet de treklijst soepel op en 
neer kunnen bewegen. Breng nu alle schroefjes in de 
geleiders aan. 

5. SLUITING DEURROLHOR 
(en functie tussenstoppen) 
Bepaal op welke posities u de tussenstoppen in de 
boven- en ondergeleider vast wilt zetten. Zij hebben 
de bedoeling om de deurrolhor ook op tussenstanden 
vast te kunnen zetten. Zorg voor een goede afstel-
ling van deze tussenstoppen. Beslist recht (waterpas) 
tegenover elkaar. Zet de tussenstoppen vast door de 
schroefjes strak aan te draaien. 

Met de twee knoppen op het midden van de treklijst 
is de deurrolhor bedienbaar. Schuif de deurrolhor 
naar de overliggende zijde en de sluiting zal automa-
tisch vastklikken in de eindstoppen. Voor het openen 
gebruikt u de bediening, laat deze los en begeleidt 
de treklijst naar de tussenstop. Daarin zal de treklijst 
automatisch stoppen.

Montage TEGEN het kozijn (op de dag) 
voor binnen en buiten.
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CONTROLEER DEURKOZIJN 
Voor een goede werking van de deurrolhor in een op-
de-dag toepassing, is het noodzakelijk dat het deur-
kozijn volkomen vlak is. De deurrolhor moet in een 
rechte lijn heen en weer kunnen bewegen. Kan dat 
niet, dan moet het kozijn eerst vlak worden gemaakt.

DE DREMPELHOOGTE 
Voor het bevestigen van de onderste geleider is een 
drempelhoogte van minimaal 3 cm noodzakelijk. 
Immers, de geleider is 3 cm hoog. De bovenkant van 
de geleider mag niet boven de drempel uitsteken. 
Beschadiging van de geleider of wegtrappen zou het 
gevolg zijn. Indien de drempel niet hoog genoeg is, 
dient u deze te voorzien van een opvullat waardoor 
een hoogte van minimaal 3 cm wordt bereikt. 

1. AANBRENGEN CASSETTE 
De cassette (A) kan naar keuze links of rechts tegen 
de kozijnstijl worden gemonteerd. Markeer met een 
potloodstreepje een lijn op de drempel welke mini-
maal 3 cm lager ligt dan de bovenzijde van de drem-
pel. Trek deze lijn ook door over de gehele drempel.

Hiermee heeft u het onderste bevestigingspunt van de 
cassette bepaald. Houd nu de cassette volkomen ver-
ticaal (waterpas) tegen de kozijnstijl. Controleer of de 
onderzijde van de cassette tegen het potloodstreepje 
aan ligt. Schroef nu de cassette vast tegen het kozijn 
met de twee lange inbusschroeven. Met de afdekdop-
jes kunt u de gaatjes afdichten. 

2. AANBRENGEN TUSSENSTOPPEN 
Tussenstoppen zijn met name nuttig bij bredere deur-
openingen!

De geleiders zijn voorzien van twee sporen. Een spoor 
waarin de treklijst heen-en-weer beweegt en daar-
naast een spoor waarin de sluiting beweegt. 
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Dit is het spoor waarin ook de tussenstoppen moeten 
worden aangebracht. Draai eerst de bij geleverde 4 
kleine schroefjes half in de tussenstoppen. Vervolgens 
schuift u deze tussenstoppen in de geleiders. Doe dat 
vanaf de openingszijde, naar een willekeurige plaats. 
Naderhand kunt u ze zorgvuldiger plaatsen door ze 
correct af te stellen op de gewenste tussenstopplaats.

3. HET AANBRENGEN VAN DE GELEIDERS 
In de geleiders is een ronde stift (E) aangebracht. 
Deze moet in de gaaszoom worden gevoerd. Hierdoor 
wordt het horrengaas in de geleiders geborgd. Dit gaat 
het beste als u de treklijst een stukje uittrekt (zie foto). 

Handel als volgt: Neem de geleider (F) welke aan de 
onderzijde wordt bevestigd, en schuif deze voorzichtig 
om het uit einde van de treklijst (B). Doe dat zodanig, 
dat de ronde stift in het nylon busje wordt gevoerd. 
Dat bereikt u door een papiertje om de stift te vouwen, 
waarmee u de stift iets kunt oplichten. Hierdoor glijdt 
de stift in de gaaszoom. Controleer dit. 

Daarna schuift u de geleider in de inloop (G) van de 
bracket. Goed aandrukken. Zet deze geleider eerst 
vast met een enkel schroefje aan het einde van de 
geleider. 

Vervolgens brengt u de geleider aan de bovenzijde
op dezelfde wijze aan. Zet ook deze geleider eerst vast 
met een enkel schroefje aan het einde van die geleider. 

Controleer nu de speling: De geleiders moeten in een 
evenwijdige lijn ten opzichte van elkaar lopen. Dit con-
troleert u door de treklijst voorzichtig heen-en-weer 
te bewegen. Over de volle lengte van de geleiders 
moet de treklijst soepel op en neer kunnen bewegen. 
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Zet nu de geleiders vast. De geleiders over de gehele 
lengte vastzetten met de bijgeleverde kleine schroefjes.

4. SLUITING DEURROLHOR 
(en de functie tussenstoppen) 
Bepaal op welke posities u de tussenstoppen vast wilt 
zetten. Zet ze vast met de vier bijgeleverde uiterst 
kleine schroefjes. Zij hebben de bedoeling om de 
deurrolhor ook op tussenstanden vast te kunnen zet-
ten. Zorg voor een goede afstelling van deze tussen-
stoppen in de boven- en ondergeleiders. Beslist recht 
tegenover elkaar. Gebruik desnoods opnieuw een 
waterpas. 

De bediening van de sluiting wordt verzorgd door het  
inknijpen van de twee knoppen op het midden van de 
treklijst. 

Schuif de deurrolhor naar de overliggende zijde en de 
sluiting zal automatisch vastklikken in de eindstop-
pen. Voor het openen gebruikt u de bediening, laat 
deze los en beweeg de treklijst naar de tussenstop. 
Daarin zal de treklijst automatisch stoppen.

SIGNAALSTICKERS 
Stel in overleg met uw klant de juiste plaats vast en 
breng de meegeleverde signaalstickers zorgvuldig 
aan weerskanten van het horgaas tegen elkaar aan. 
Gebruik hiervoor een stevig materiaal om het gaas te 
ondersteunen.

SMERING EN ONDERHOUD
De geleiders van de deurrolhor Prestige hebben in 
principe weinig of geen smering nodig. Mocht er na 
enige tijd desondanks smering gewenst zijn, dan hier-
voor uitsluitend Siliconenspray gebruiken. Maak nooit 
gebruik van Teflonspray of gewone smeerolie, om-
dat hierop vuil blijft plakken. Gaas reinigen met een 
zachte borstel en overige delen vochtig afnemen. 

Attendeer uw klant met nadruk op deze voorschrif-
ten voor smering en onderhoud. Onjuist gebruik of  
verkeerd onderhoud kan leiden tot verlies van de 
fabrieksgarantie.
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