Plisséhordeur PLISSÉFIT
Voorbereiding voor “op de dag” situatie.
Bovendeksel A

Bovendeksel B

Deze handleiding bestaat uit 3 pagina’s.
Pagina 1 + 2 zijn voor de Plisséﬁt Standaard en pagina 3 is voor de montage
voor de Plisséﬁt Easy.
Sticker
Onderdeksel C

Onderdeksel D

Montageproﬁel

Borstelproﬁel

Montagelijst

Bedieningslijst
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Montagezijde

Unilux B.V.

Indien u een Plisséﬁt Easy heeft kunt u
verder gaan op pagina 3.

Zichtzijde

Montagelijsten op de dag klikken
Klik het montageproﬁel in de kraal van de
montagelijst en klik het borstelproﬁel in de
kraal van de bedieningslijst.
Let erop dat de koorden niet tussen de
proﬁelen vast komen te zitten.

Schuif de borstel in de kraal van het borstelproﬁel.
Knip aan de onderkant maximaal 5 mm schuin af
van de haren. Schuif daarna dan de borstel in het
onderste glijblok.
Onderkant Plisseﬁt
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Plisséhordeur PLISSÉFIT
Voorbereiding voor “op de dag” situatie.
Bovenkant Plisséfit
Indien plaatsing links

Bovendeksel A

Onderkant Plisséfit

Bovendeksel B

Unilux B.V.

Plaats bovendeksel A boven in de
bedieningslijst en bovendeksel B in
de montagelijst.
Plaats onderdeksel D onder in de
bedieningslijst en onderdeksel C in
de montagelijst.

Onderdeksel D

Bovenkant Plisséfit
Indien plaatsing rechts

Bovendeksel A

Onderdeksel C
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Let op:
Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en
plak deze vast op het glijblok.

Onderkant Plisséfit

Bovendeksel B

Plaats bovendeksel A boven in de
montagelijst en bovendeksel B in
de bedieningslijst.
Plaats onderdeksel D onder in de
montagelijst en onderdeksel C in
de bedieningslijst

Let op:
Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en
plak deze vast op het glijblok.

Handgreep

Onderdeksel D

Montagelijst

Onderdeksel C

Bedieningslijst

Als de Plisseﬁt klaar is voor plaatsing, monteer dan de
handgreep
(Let op: kan alleen op de zichtzijde van de Plisseﬁt).
Schroef de greep vast (Zonder voorboren direct schroeven)
met de bijgeleverde schroefjes (2.9 x 6.5) op de lijsten,
schuif vervolgens de afdekkappen over de greep.

De Plisseﬁt is nu klaar voor montage op het kozijn.
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Zichtzijde
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Plisséhordeur PLISSÉFIT
Montage voor “op de dag” situatie.

2

B

Voor u begint:
Maak de montage oppervlakken goed schoon en droog,
zodat de Plisséﬁt netjes kan worden geinstalleerd. Zorg
ervoor dat de ondergeleider volledig vlak kan komen te
liggen. Voor afwateringsdorpels zijn schuine ondergeleiders verkrijgbaar.

D

Montage op de dag:

Unilux B.V.

LET OP

A

1. Maak indien nodig de ondergeleider, bovengeleider en
het ‘op de dag’ montageproﬁel op de juiste maat
-5 mm i.v.m. speling.

C
4

B
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2. Monteer de afdekkapjes (C) aan de bovengeleider
(A) en de afdekkapjes (D) an het montageproﬁel (B) en
schroef deze met de bijgeleverde schroefjes (2.9 x 9.5)
handvast. Links en Rechts.
Let op: Zorg dat de inkeping van het afdekkapje (D)
naar beneden gemonteerd zit, zie detail afbeelding

D
A

3. Monteer het ‘op de dag’ montageproﬁel (B) op het
kozijn. Let hierbij op dat de bovenkant van het ‘op de
dag’ montageproﬁel gemonteerd wordt op een hoogte
van “de lengte van de Plisséﬁt/casette” plus minimaal
8 mm en maximaal 25,5 mm i.v.m. de juiste speling in
de bovengeleider.

C

E

E

5a

E

E

4. Klik de bovengeleider (A) in het ‘op de dag’
montageproﬁel (B).
5. Haal de beschermfolie van de bijgeleverde
montage clips (E) af (5a). Plaats de Plisseﬁt in de
bovengeleider (5b). Zorg dat de deur hierbij op
de grond blijft en duw hem stevig tegen het stofvrije
en ontvette kozijn.

5b

6

6. Schuif de Plisseﬁt iets omhoog en plaats de ondergeleider: Indien de ondergeleider op de dag gemonteerd
dient te worden, plaats dan eerst een hoekproﬁel
20/50 (optie). Plak daarna de ondergeleider hierop.
7. Meet de afstand tussen de Plisseﬁt en het
gemonteerde bovenproﬁel (7).

In schuiven/
kantelen
F
Montage clips

9. Schroef de montage clips vast met de bijgeleverde
schroefjes (3.5 x 16)

10

7

8. Trek aan de onderkant van de Plisseﬁt om deze
van het kozijn af te halen.
Opmeten= ? mm

9

10.Kort het bovenste opvulplaatje (F): gemeten
maat (stap 5) -3mm (i.v.m. speling). Schuif de beide
opvulkapjes boven (F) en onder (G) in het montage
proﬁel. Plaats de Plisséﬁt weer op de montage clips,
op dezelfde wijze als bij stap 5.

G

Onderhoud:

U kunt de plisséﬁt uitnemen om hem te reinigen of om
deze in de winter op te bergen. Gaas reinigen met lauw
water. Geen smeermiddelen gebruiken.
Versie PF2014-0213
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Plisséhordeur PLISSÉFIT
Nastelhandleiding
Indien de Plisséfit open blijft staan heeft u
de volgende afstelmogelijkheden:

Indien de bovenzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de onderste koorden strakker en/of bovenste
koorden losser zetten.

Unilux B.V.

In situatie 1:

In situatie 2:

De na-stel mogelijkheden voor de bovenste koorden zijn
als afgebeeld:

Situatie 1:

Naar beneden = Strakker
Naar boven = Losser

Situatie 2:
De na-stel mogelijkheden voor de onderste koorden zijn
als afgebeeld:

Naar beneden = Losser
Naar boven = Strakker

Versie PF2014-0213
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Indien de onderzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de bovenste koorden strakker en/of de
onderste koorden losser zetten.

Plisséhordeur PLISSÉFIT
Voorbereiding voor “in de dag” situatie.
Bovendeksel A

Bovendeksel B

Deze handleiding bestaat uit 3 pagina’s.
Pagina 1 + 2 zijn voor de Plisséfit Standaard en pagina 3 is voor de montage
voor de Plisséfit Easy.
Sticker
Onderdeksel C

Onderdeksel D

Montageprofiel

Borstelprofiel

Montagelijst

Bedieningslijst
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Montagezijde

Unilux B.V.

Indien u een Plisséfit Easy heeft kunt u
verder gaan op pagina 3.

Zichtzijde

Montagelijsten in de dag klikken
Klik het montageprofiel in de kraal van de
montagelijst en klik het borstelprofiel in de
kraal van de bedieningslijst.
Let erop dat de koorden niet tussen de profielen komen te zitten.

Schuif de borstel in de kraal in het borstelprofiel
en knip deze op maat.
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Plisséhordeur PLISSÉFIT
Voorbereiding voor “in de dag” situatie.
Bovenkant Plisséfit
Indien plaatsing links

Bovendeksel A

Onderkant Plisséfit

Bovendeksel B

Unilux B.V.

Plaats bovendeksel A boven in de
bedieningslijst en bovendeksel B in
de montagelijst.
Plaats onderdeksel D onder in de
bedieningslijst en onderdeksel C in
de montagelijst.

Onderdeksel C
Onderdeksel D

Bovenkant Plisséfit

i: www.unilux.nl

Let op:
Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en
plak deze vast op het glijblok.

Onderkant Plisséfit

Indien plaatsing rechts
Bovendeksel A

Bovendeksel B

Plaats bovendeksel A boven in de
montagelijst en bovendeksel B in
de bedieningslijst.
Plaats onderdeksel D onder in de
montagelijst en onderdeksel C in
de bedieningslijst

Let op:
Vouw de sticker op bovendeksel B om het kapje heen en
plak deze vast op het glijblok.
Onderdeksel D

Handgreep

Montagelijst

Onderdeksel C

Bedieningslijst

Als de Plisseﬁt klaar is voor plaatsing, monteer dan de
handgreep
(Let op: kan alleen op de zichtzijde van de Plisseﬁt).
Schroef de greep vast (Zonder voorboren direct schroeven)
met de bijgeleverde schroefjes (2.9 x 6.5) op de lijsten,
schuif vervolgens de afdekkappen over de greep.

De Plisseﬁt is nu klaar voor montage op het kozijn.
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Plisséhordeur PLISSÉFIT
Montage voor “in de dag” situatie.
Voor u begint:

Montage in de dag:

Unilux B.V.

Maak de montage oppervlakken goed schoon en droog
zodat de Plisséﬁt netjes kan worden geinstalleerd. Zorg
ervoor dat de ondergeleider volledig vlak kan komen te
liggen. Voor afwateringsdorpels zijn schuine ondergeleiders verkrijgbaar.
1
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1. Maak indien nodig de ondergeleider en bovengeleider
op maat, als u gebruik wil maken van de afdekkapjes
-5 mm i.v.m. speling. Schroef de bovengeleider
vervolgens in het kozijn met de bijgeleverde schroefjes
(3.5 x 16).
2. Klik de bijgeleverde montage clips in het
montageproﬁel.

2

3. Plak de ondergeleider op het kozijn.

3

4. Haal de beschermfolie van de montage clips af. Plaats
de Plisséﬁt tussen de boven- en ondergeleider. Zorg
dat de deur hierbij op de ondergeleider blijft en duw
hem stevig tegen het stofvrije en ontvette kozijn.
5. Verwijder de Plisseﬁt weer door aan onder- of bovenzijde los te trekken. Zo blijven de bijgeleverde
montageclips op het kozijn geplakt. Schroef de
montageclips vast met de schroefjes (3.5 x 16).

5.
4

6. Plaats de kunststof opvulplaatjes onder en boven op
het montageproﬁel en plaats de Pisséﬁt weer op de
montage clips.

Onderhoud:
U kunt de Plisséﬁt uitnemen om hem te reinigen of om
deze in de winter op te bergen. Gaas reinigen met lauw
water. Geen smeer-middelen gebruiken.
6.
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Plisséhordeur PLISSÉFIT
Nastelhandleiding
Indien de Plisséfit open blijft staan heeft u
de volgende afstelmogelijkheden:

Indien de bovenzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de onderste koorden strakker en/of bovenste
koorden losser zetten.

Unilux B.V.

In situatie 1:

In situatie 2:

De na-stel mogelijkheden voor de bovenste koorden zijn
als afgebeeld:

Situatie 1:

Naar beneden = Strakker
Naar boven = Losser

Situatie 2:
De na-stel mogelijkheden voor de onderste koorden zijn
als afgebeeld:

Naar beneden = Losser
Naar boven = Strakker
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Indien de onderzijde van de Plisséfit open blijft staan, om dit te herstellen kunt u de bovenste koorden strakker en/of de
onderste koorden losser zetten.

