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Montage / Installation 
Plissé/dupli standaard 

bovenprof ie l  /
top  prof i le

koordconnector  /
cord  connector

onderprof  ie l  /
bot tom  prof i le

rem /  brake

montagesteun  /  
mount ing  bracket

koordgewicht  /  
pu l l  cord  we ight

s to f  / fabr i c

Kwaliteitsgarantie / Quality guarantee
• Plissegordijnen.nl geeft niet alleen de grootst mogelijke aandacht aan het

eindproduct zelf, maar zorgt er ook voor  dat elk detail tot in de puntjes
verzorgd wordt. Als gevolg hiervan  kunnen we producten van hoge kwaliteit aanbieden
die voldoen aan de ISO 9001: 2008-norm.

• Plissegordijnen.nl attaches the utmost importance not only to the final product itself but
also makes sure that every detail is taken care of. As a result we can offer products of
high quality confirmed by ISO 9001:2008 standard.
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Montagesteunen / Mounting brackets

WANDSTEUN / 
WALL BRACKET

PLAFONDSTEUN / 
CEILING BRACKET
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Wandsteun / Wall bracket
• De wandsteun bestaat uit twee onderdelen die

u eenvoudig zelf aan elkaar monteert. De
meegeleverde plafondsteun schroeft u met de
bijgeleverde schroef op het hoekprofiel van de
wandsteun.

• The wall bracket consists of two components
you can easily assemble yourself. This is done
by attaching the supplied ceiling bracket to the
wall bracket profile with the supplied screw.

Algemene informatie / General information
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● Het aantal steunen / bevestigingspunten van het montageprofiel hangt af van de breedte van het product
● The number of brackets / mounting profile fixing points depends on the width of the blind. 

≤400 mm 401-700 mm 701-1000 mm 1001-1300 mm 1301-1600 mm 1601-1900 mm

32 4 5 6 7
1901-2200 mm 2201-2300 mm

98

1

2

3

3,5 cm

max. 30-33 cm

3,5 cm           3,5 cm

Benodigd aantal steunen / number of brackets needed

(1) Om de plissé te bedienen, brengt u het koord in een hoek naar het midden van de plissé.
(2) Vervolgens kunt u het koord laten vieren of naar beneden trekken.
(3) Beweeg het koord richting de zijkant van de plissé om te xeren op de gewenste hoogte.

LET OP! Het product kunt u optrekken tot u weerstand voelt. Bij weerstand het product
niet verder optrekken, hierdoor loopt u het risico het mechanisme te beschadigen.

Bediening / Operation 

Plaatsing van de steunen / Location of the brackets
● Plaats het midden van de buitenste steunen op 3,5 cm van de zijkanten van de plissé.
● Vanaf 40 cm breedte plaatst u aan de bedieningszijde twee steunen op een onderlinge afstand van 3,5 cm.
● De afstand tussen twee steunen mag maximaal 30-33 cm zijn. 

● The center of the outer brackets should be placed 3,5 cm from the sides of the blind.
● From a width of 40 cm place two brackets on the control side with a spacing of 3,5 cm.
● The distance between two brackets cannot exceed 30-33 cm.



benodigdheden / necessary tools

Montage in de dag / mounting in the recess

in de verpakking / supplied in the set  

1a
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15 mm

1b

17 mm

15 mm

5 mm

5 mm

5 mm

17 mm

5 mm

5 mm

5 mm

● Er moet 5 mm ruimte zitten tussen ruit en plissé/dupli. Schroefgat: plissé op 15 mm / dupli op 17 mm.
● Keep a 5 mm space between blind and windowpane. Screwhole: pleated at 15 mm / honeycomb at 17 mm.

Plissé / 
Pleated

Dupli / 
Honeycomb
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Demontage / disassembly  

Klik!

2 3

1

1
2

benodigdheden / necessary tools

● Voor een correcte werking van het product de 
montagesteunen waterpas monteren.

● For proper functioning of the product the 
mounting brackets need to be installed level.



Montage op de dag / Mounting on the recess

in de verpakking  / supplied in the set 
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4

1

benodigdheden / necessary tools  

2

3

● Monteert u op de glaslat? Zorg er dan voor dat u het glas van het raam niet kapot boort en 
gebruik schroeven die 2 mm korter zijn dan de dikte (X) van de glaslat.

● Installing on the glazing bead? Make sure not to break the glass when drilling and, in this 
case, use screws that are 2 mm shorter than the thickness (X) of  the glazing bead.    

= x-2 mm

= x

glaslat / glazing bead
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Klik!

6

1

5



1
2

Demontage / disassembly  

benodigdheden / necessary tools

● Voor een correcte werking van het product de 
montagesteunen waterpas monteren.

● For proper functioning of the product the 
mounting brackets need to be installed level.
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NL WAARSCHUWING 
 Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden 
en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun 
hals wikkelen. Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het 
bereik van jonge kinderen. Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de 
koorden van raambekleding. Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet 
verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen 
voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking 
en verstrengeling te verkleinen.

EN WARNING 
 Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes, and inner cods 
that operate the product. They may become wrapped around children’s necks which may 
result in strangulation or  permanent disability. Keep cords out of the reach of young 
children. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords 
together. Make sure cords do not twist and create a loop. To eliminate the risk of accidents 
we recommend using safety features, which are standard equipment of all sun-protection 
systems made in our company.
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Kindveiligheidsvoorschrift / Child safety instruction 

Neem dit veiligheidsvoorschrift a.u.b. in acht: Voor uw veiligheid!
For your own safety: Please follow the safety instructions!
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met 2 koorden / with 2 cords  met 4 koorden / with 4 cords

Kindveiligheidsconnector   /   Child safety connector

● De kindveiligheidsconnector springt open wanneer er teveel gewicht aan de koorden hangt. 
● Is de connector open gesprongen? Dan ziet u hieronder hoe u deze weer in elkaar zet.

● The child safety connector releases itself when too much wait is exerted on the cords. 
● Has the connector been released? Below you'll find instructions how to reassemble. 



www.plissegordijnen.nl

Onderhoud
Afsto en:
Ter voorkoming van vervuiling 
kunt u dupli en plissé stof 
regelmatig afstoffen met een 
plumeau of met een 
handstofzuiger op een lage stand. 

Vlekken verwijderen
Bij vlekken is het advies deze zo 
snel mogelijk met een zachte 
spons en lauwwarm water met 
eventueel een niet synthetisch 
wasmiddel af te nemen.

Het gebruik van chemische, 
bijtende of blekende 
afwasmiddelen raden we sterk af. 
Bij het gebruik ervan vervalt de 
garantie.

De droogtijd is afhankelijk van 
temperatuur en luchtvochtigheid.  
Bij normale waarden bedraagt de 
droogtijd ongeveer 12 uur. Laat  
altijd in opgetrokken stand drogen!

Let op! Niet strijken.

Aanvullende productinformatie
Gebruik
Om zo lang mogelijk plezier van uw 
plissés te hebben, is het belangrijk 
om een plissé regelmatig te 
gebruiken. Ook dient u de plissé af 
en toe en voor langere tijd helemaal 
op te trekken. Doet u dit niet, dan 
worden op termijn de vouwen van 
de plissé minder scherp en gaat de 
stof doorhangen. 

Bovenstaande is speciaal van belang 
bij plissés die bloot staan aan hoge 
temperaturen, zoals bij ramen op het 
zuiden en daklichten. 

Wassen van ramen en kozijnen
Gebruikt u voor het wassen van 
ramen en kozijnen geen bijtende of 
blekende middelen. Deze kunnen bij 
direct of indirect (condens) contact 
de plissé beschadigen. 

Onvoldoende ventilatie kan  
condensvorming tot gevolg hebben. 
Houd dus rekening met voldoende 
afstand tussen raam en plissé (min. 
5mm). 

Vlekken als gevolg van condens of 
uitwerpselen van insecten vallen 
niet onder de garantie.  

Buitengebruik
De dupli's en plissés van 
Plissegordijnen.nl zijn alleen voor 
gebruik binnenshuis in verwarmde 
en goed geventileerde ruimtes. 

Het gebruik buitenshuis en in 
ruimtes met een continu hoge 
luchtvochtigeid, zoals zwembaden, 
is niet mogelijk. 

Bij gebruik buitenshuis kan geen 
aanspraak gemaakt worden op 
garantie.     


	Blank Page



