
ROLLUIKDIRECT 

 

MONTAGE HANDLEIDING                RD77 OP DE MUUR  
 

 

De montage bij voorkeur met 2 of 3 personen. 

 

Voorbereiding Teken op elke geleider op +/- 10 cm van beide  

uiteindes een gat af op de “koker” van het profiel. De ruimte  

daartussen  delen door 4 en daar de andere 3 gaten aftekenen.  

Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg, zonodig dus wat  

aanpassen. Boor nu de gaten door en door met een ijzerboortje 6 

Bij de voorste wand / voorzijde geleider, de gaten vergroten  

tot 10mm (voor de afdekdopjes). Let op voorzijde geleider is de  

zijde waar de inkepingen zitten � zie tekening 1 – op de muur.   tekening 1: op de muur 

 

Controleer of de vloer recht is anders een geleider een stukje afzagen, zodat de bovenzijden van de geleiders 

evenwijdig zijn (waterpas) . Controleer of de ruimte tussen een eventueel plafond en de bovenkant van de geleider 

31 cm is. Zo niet dan beide geleiders een deel afzagen. Indien u moet zagen, zal de motor afstelling aangepast 

moeten worden. Ook zal het uiteinde van de geleider “geknepen” moeten worden om de borstel te borgen. 

Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen. 

 

Doorvoer:  Bepaal nu met behulp van de geleider de plaats van het naar binnen te boren gat voor de doorvoer van 

de bediening. Dit gat moet 1,5 cm. boven de geleider ter breedte van het hart van de koker van de geleider geboord 

worden, aan de bedieningszijde. Boor nu het gat van 10mm voor de doorvoer door de wand.  Boor altijd van buiten 

naar binnen. Let op de te boren hoek zodat het gat binnen niet op de verkeerde plaats  uitkomt. Neem hier de tijd 

voor. Zorg dat binnen het stucwerk niet kapot gaat, geef binnen eventueel tegendruk met bv een balkje.  

Plaatsing binnenzijde: Geen gat boren. Hak een klein stukje steen uit de muur om de draad ruimte te geven om de 

bocht te kunnen maken naar de zijkant. Indien gewenst kunt u zo de draad “blind” wegwerken met een pijp of strip. 

 

Transport beveiliging:  Kantel de bak met de vlakke kant naar beneden, zodat de pootjes niet omhoog staan, maar 

horizontaal naar voren toe wijzen. Schuif nu de stalen strips die links en rechts uit de onderste lamel steken 

horizontaal in de onderste lamel. Deze strips zijn uit de onderste lamel geschoven, om te voorkomen dat tijdens 

transport deze onderste lamel in de kast valt. De geleiders kunnen pas op de kast worden geschoven (of de kast op 

de geleiders) nadat deze strips in de onderste lamel zijn geschoven.   

 

Plaatsen rolluik op de muur, binnen of buiten:  

 

Montage A: Indien er ruimte voldoende is boven de geleiders om de bak te plaatsen nadat de geleiders zijn 

geplaatst, minimaal 35 cm, verdient dit de voorkeur. Monteer dan eerst de geleiders ( niet helemaal vast zetten, 

zodat er nog wat speling is en de “lip”van de achterkap achter de geleiders kan vallen).  Teken op de muur af door de 

gaten in de geleiders. Boor deze met een steenboor 6. Doe een plug op een schroef en duw deze door de geleider in 

het gat in de muur. Schroeven aandraaien dat deze niet los komen. 

Bij plaatsen op de muur de draad door het gat voeren (bij plaatsing op buitenmuur) en nu de bak op de geleiders 

plaatsen (pootjes in de geleiders). Druk het rolluik niet te vast tegen de wand, anders komt de kap naar binnen en 

schaaft langs de lamellen. Als de bak niet soepel in de geleiders schuift, tilt u het rolluik wat op aan de voorkant ( 

uitstekende zijde) en geeft druk op bovenkant aan de achterzijde. Eventueel erop slaan met een hamer ( stukje hout 

ertussen). Geen kracht zetten aan de voorkant van het rolluik anders kunnen de kapsteunen afbreken. 

 

Montage B:  Indien er geen ruimte boven de geleiders is om het rolluik er op te schuiven,  zijn er twee manieren om 

het rolluik te plaatsen:  
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B1 Bak optillen, met de pootjes naar beneden op de plaats waar deze moet komen vasthouden, enigszins naar voren 

kantelen, de geleiders op de pootjes schuiven en weer recht kantelen met de geleiders naar beneden.   De bak is 

zwaar, bereid dit goed voor. Laat het geheel op de geleiders rusten en houdt het rolluik tegen de wand. Zet de 

geleiders recht (waterpas). Nu de geleiders op de wand vastschroeven door de voorgeboorde gaten in de geleiders. 

 

B2 Geleiders vooraf op de pootjes schuiven terwijl het rolluik nog op de grond ligt met de pootjes naar voren. Let op, 

dat het gedeelte waar het afdekdopje in komt, zie tekening op pagina 1, naar boven gericht is. Het rolluik optillen 

met de geleiders erop. Let op, dat u de geleiders niet te laag vastpakt, want dan kunnen de pootjes van het rolluik 

afbreken. De bak is zwaar, bereid dit goed voor. Laat het geheel op de geleiders rusten en houdt het rolluik tegen de 

wand. Zet de geleiders recht (waterpas). Nu de geleiders op de wand vastschroeven door de voorgeboorde gaten in 

de geleiders. 

 

Schroeven pas goed aandraaien als het rolluik is geplaatst. Plaats de kleine afdekdopjes in de gaatjes van 10 mm in 

de geleider, pas nadat u het rolluik heeft aangesloten en getest op een goede werking. 

 

 

� Neemt u bij vragen altijd contact op met de leverancier. 
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De montage bij voorkeur met 2 of 3 personen. 

 

Voorbereiding Teken op elke geleider op +/- 10 cm van beide  

uiteindes een gat af op de zijkant van de  “koker” van het profiel.  

De ruimte daartussen  delen door 4 en daar de andere 3 gaten  

aftekenen.  Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg,  

zo nodig dus wat  aanpassen. Boor nu de gaten door en door 

met een ijzerboortje 6, zie tekening  2 – tussen de muren 

Bij de tussenwand de gaten vergroten  tot 10mm.  

Let op: voorzijde geleider is de  zijde waar de inkepingen zitten.                 tekening 2: tussen de muren 

Let op voorzijde geleider is de zijde waar de inkepingen zitten � zie tekening 2 

 

Controleer of de vloer recht is anders een geleider een stukje afzagen, zodat de bovenzijden van de geleiders 

evenwijdig zijn (waterpas) . Controleer of de ruimte tussen een eventueel plafond en de bovenkant van de geleider 

31 cm is. Zo niet dan beide geleiders een deel afzagen. Indien u moet zagen, zal de motor afstelling aangepast 

moeten worden. Ook zal het uiteinde van de geleider “geknepen” moeten worden om de borstel te borgen. 

Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen. 

 

Transport beveiliging:  Kantel de bak met de vlakke kant naar beneden, zodat de pootjes niet omhoog staan, maar 

horizontaal naar voren toe wijzen. Schuif nu de stalen strips die links en rechts uit de onderste lamel steken 

horizontaal in de onderste lamel. Deze strips zijn uit de onderste lamel geschoven, om te voorkomen dat tijdens 

transport deze onderste lamel in de kast valt. De geleiders kunnen pas op de kast worden geschoven (of de kast op 

de geleiders) nadat deze strips in de onderste lamel zijn geschoven.   

 

Plaatsen rolluik op de muur, binnen of buiten:  

 

Er zijn er twee manieren om het rolluik te plaatsen:  

 

1 Bak optillen, met de pootjes naar beneden op de plaats waar deze moet komen vasthouden, enigszins naar voren 

kantelen, de geleiders op de pootjes schuiven en weer recht kantelen met de geleiders naar beneden.   De bak is 

zwaar, bereid dit goed voor. Laat het geheel op de geleiders rusten en plaats het rolluik tussen de muren. Zet de 

geleiders recht tegen de muur (waterpas). Nu de geleiders dwars op de wand vastschroeven door de voorgeboorde 

gaten in de geleiders. 

 

2 Geleiders vooraf op de pootjes schuiven terwijl het rolluik nog op de grond ligt met de pootjes naar voren. Let op, 

dat het juiste gedeelte, zie tekening 2, naar boven gericht is. Het rolluik optillen met de geleiders erop. Let op, dat u 

de geleiders niet te laag vastpakt, want dan kunnen de pootjes van het rolluik afbreken. De bak is zwaar, bereid dit 

goed voor. Laat het geheel op de geleiders rusten en plaats het rolluik tussen de muren. Zet de geleiders recht tegen 

de muur (waterpas). Nu de geleiders op de wand vastschroeven door de voorgeboorde gaten in de geleiders. 

 

Schroeven pas goed aandraaien als het rolluik is geplaatst. 

 

Sluit de kabel aan volgens bijgeleverde handleiding en controleer de werking. De afstelling van de motor en 

eventuele handzenders  is reeds gedaan.  Kit de roldeur rondom af. Verwijder nu het plastic van de kap.    

 

� Neemt u bij vragen altijd contact op met de leverancier. 

 


