
PLISSEGARDIN 
PREMIUM 

Monterings- og  
betjeningsvejledning

For at kunne sikre en problemfri funktion af plissegar-
dinet kræver det, at produktet monteres korrekt i hen-
hold til denne monteringsvejledning. Der gives ingen 
garanti i tilfælde af monterings- og/eller betjeningsfejl.

Plissegardiner med greb

Bemærk: Ved monteringen skal der anvendes en 
skruetrækker og ikke en boremaskine. Anvend kun de 
medfølgende skruer.
Ved montering på glasliste eller væg skal du starte ved 
punkt 5: Montering med glaslistevinkel eller punkt 6: 
Montering med vægvinkel.

A400 (BB 10) – A410 (BB 20) – A415 (BB 24)
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Fig. 1a Vinduesramme-/glasliste bredde minus plis-
sebredde = afstand X. Afstanden delt med 2 (= ½ X) 
giver montagefodens afstand til hver side.
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Fig. 1c

Fig. 1a Vinduesramme-/glasliste bredde minus plis-
sebredde = afstand X. Afstanden delt med 2 (= ½ X) 
giver plissegardinets afstand til hver side.
Beslagenes placering i venstre og højre side, findes 
ved at lægge 4 cm ekstra afstand til rammen i hver 
side (fig. 1b). Anvend evt. flere beslag jævnt fordelt.

Fig. 1c Monteringsafstand „Y“ til glasset, bør være 
ens foroven og forneden.

Afstandene findes på følgende måde

a) Montering af udspændt plisse med montagefødder

b) Montering af beslag



PLISSEGARDIN PREMIUM 

Markering af  
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De afstande, som blev fundet under punkt 1, mar-
keres i alle fire hjørner af vinduesrammen/glaslisten. 
Først markeres plissebredden (fig. 2a) og derefter evt. 
beslagenes position (fig. 2b). Sørg for, at afstanden til 
ruden er ens (Y).

OBS: Plisse model A415 (BB 24) monteres udeluk-
kende med montagefødder. Opmærkning til beslag 
bortfalder.

Inden montering skal du sikre dig, at du kun anvender 
egnede beslag, der passer til den pågældende skin-
ne (se punkt 3).

Vigtigt: Store gardiner leveres med flere beslag, som 
skal fordeles jævnt.

Fig. 2a 

Fig. 2b
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Afhængigt af modeltypen monteres beslag og monta-
gefod hhv. foroven og forneden. Sørg for, at de rigtige 
produkter anvendes de rigtige steder (rigtig række-
følge):

a) Montagefod sæt (loft/niche)

b) Standardliste (med påsat stof) og universalbeslag

c) Udspændt liste (uden stof) og loftbeslag 9 mm

Standard Smal



3a Montering af beslag
Afhængigt af plissemodellen skal de to eller fire mon-
tagefødder altid påsættes og skrues fast med yder-
kanten mod de markerede linjer “½ X”  (fig. 3a) og 
med linjerne ”Y” midt for beslaget (fig. 3b). Ved smal 
montagefod sæt skal du bruge to skruer pr. monta-
gefod!

3b Montering af beslag
Afdækningskapperne trykkes ind bag på beslagene, 
så de skjuler bagsiden, hvis dette ønskes.

Universalbeslag: Afdækningskappen afkortes evt. 
som vist på tegningen og trykkes bagfra ind mod besla-
get, indtil den griber fat. 

Ved montering på skrå vinduesrammer skal den medføl-
gende kile monteres sammen med beslaget for at udlig-
ne hældningen. Kilen lægges under beslaget og skrues 
på sammen med beslaget.

Afhængigt af plissemodel monteres de medfølgende be-
slag. Sørg for at anvende produkterne i den sammen-
hæng, de er beskrevet. Beslagene skal altid påsættes og 
skrues fast med yderkanten mod de markerede linjer “½ 
X + 4 cm” og med linjen ”Y” midt for beslaget (fig. 3c og 3d).
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Fig. 3a 

Fig. 3b

Fig. 3c universalbeslag

Fig. 3d udspændt listebeslag 9 mm
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Vigtigt: Den øverste del af plissegardinet skal altid 
monteres først!

Model A415 (BB 24): Skub først de øverste spænde-
sko og dernæst de to nederste over på montagefød-
derne (fig. 4a, 4b og 4c).

Standardliste og udspændt liste: Afhængigt af plis-
semodellen er toplisten enten en standardliste eller 
en udspændt liste. Begge lister anvendes dog også 
som underliste ved flere modeller.

Den øverste liste skal altid monteres først! Listen 
monteres i beslaget ved at sætte den på skrå på be-
slagets forside og trykke listen ind mod beslaget, til 
man kan høre at beslaget griber fat (fig 4d).

Derefter monteres de nederste spændesko eller 
liste: Når den øverste liste er monteret, kan de ne-
derste spændesko, udspændt liste eller standardliste 
fastgøres. Dette gøres som vist på figurerne 4a til 4e.

Fig. 4a 

Fig. 4b Fig. 4c

Fig. 4d standardliste

Fig. 4e udspændt liste
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Kun model A415 (BB 24)!
Glaslistevinkler egner sig kun til montering med 
spændesko. Vinklerne (2 højre og 2 venstre) monte-
res hver især på glaslistens hjørner (fig. 5a).

Vigtigt: Der skal tages højde for glaslistens dybde!
De medfølgende skruer (3,5 x 9,5 mm) må kun anven-
des, hvis glaslisten har en minimumsdybde på 10,5 
mm.

Anvend kun skruer, som er 2 mm kortere, end 
glaslistens dybde!

Glaslistevinklerne skrues fast og afdækningskapper-
ne sættes på (fig. 5b).

Plissegardinet monteres på vinklerne som beskrevet 
under punkt 4.

Fig. 5a 

Fig. 5b
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Hjørnerne til vægvinklerne afmærkes (fig. 6a).

Bredde = plissebredde / bestilt bredde.
Højde = bestilt højde.

Vær opmærksom på at monteringen skal være vand-
ret!

Ved montering med universalbeslag skal monterings-
punkterne rykkes 4 cm ind i både højre og venstre 
side (fig. 6b). Det kan eventuelt være nødvendigt at 
anvende flere medfølgende vinkler, alt efter plisse-
bredde og fordele disse jævnt.

Fig. 6a 

Fig. 6b
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Vægvinkel til spændesko: Vinklerne placeres præ-
cist og skrues fast i de afmærkede hjørner (fig. 7a).

Vægvinkel til universalbeslag: Vinklerne placeres 
midt på den 4 cm indrykkede linje og vinklens øver-
ste kant skal flugte med den øverste linje. Skrues fast 
(fig. 7b).

Afdækningskapperne sættes på (fig. 7c og 7d).

Plissegardinet monteres på vinklerne som beskrevet 
under punkt 4.

Fig. 7a 

Fig. 7c

Fig. 7b

Fig. 7d
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Betjening
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Plissegardinet åbnes og lukkes ved hjælp af grebene 
(fig. 8a).

Ved anvendelse af en betjeningsstang kan denne 
nemt skubbes ind på betjeningsgrebet forfra (1), og 
låses ved en let drejning mod højre (2) (fig 8b).

Gardinet kan nu trækkes op og ned ved hjælp af be-
tjeningsstangen.

Betjeningsstangen kan ikke anvendes til metal- 
greb!

Efter behov kan grebene klappes tilbage (fig. 8c).

Fig. 8a 

Fig. 8c

Fig. 8b


