
Montage handleiding
raaMrolhor super 

 
lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en 

te gebruiken. de montage kan worden uitgevoerd door niet professionals. 
alleen voor gebruik binnenshuis.
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montage tegen het kozijn (o.d.d.)
voor binnen en buiten

1. aanbrengen cassette
let op: de cassette wordt aan de bovenkant tegen het kozijn geplaatst. 
Zodanig dat de cassette niet in de dagopening valt. is er te weinig ruimte 
aanwezig, dan kan de cassette wat lager worden aangebracht. indien juist 
gemeten, dan passen de geleiders daar nog onder.

houd de cassette goed horizontaal (waterpas) op zijn plaats tegen de 
bovenkant van het kozijn. Zorg dat de cassette het kozijn aan iedere zijde 
evenveel overlapt. schroef nu de cassette vast door de gaatjes (C) in de 
brackets. gebruik hiervoor de lange inbusschroeven. Met de afdekdopjes 
kunt u hierna de gaatjes afdichten.

2. aanbrengen geleiders (F)
let op: in de geleiders is een ronde stift (e) aangebracht. 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 naar beneden trekt.

c

handel als volgt:
neem een geleider en schuif deze 
voorzichtig om het uiteinde (d) van de 
treklijst (B). hierbij dient u de sluiting 
te bedienen. doe dat zodanig, dat de 
ronde stift in het nylon kokertje wordt 
gevoerd. hierdoor glijdt de stift in de 
gaaszoom.

daarna schuift u de geleider over het 
gaas omhoog en in het inloopstuk (g) 
van de bracket. goed aandrukken. de 
vlakke zijde van de geleider ligt nu 
tegen het kozijn aan. Zet deze geleider 
nu eerst met een schroefje aan de 
onderzijde vast. Vervolgens brengt u 
de andere geleider op dezelfde wijze 
aan. Zet ook deze geleider met een 
schroefje aan de onderzijde vast.

uiteraard moeten de geleiders in 
een evenwijdige lijn ten opzichte van 
elkaar lopen. dit controleert u door de 
treklijst voorzichtig naar beneden te 
bewegen. de treklijst moet soepel en 
met enige speling op en neer kunnen 
bewegen. hierna zet u de geleiders 
met de overige meegeleverde 
schroefjes geheel vast. 
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3. aFdichtrubber (h) aFknippen
sluit nu uw raamrolhor super door de treklijst geheel naar beneden te 
bewegen. deze zal automatisch vastklikken. het afsluitrubber (h) moet 
precies passen tussen de geleiders. Knip nu het overtollige rubber, niet 
teveel, weg.

4. bediening product
om de treklijst te openen sluitingpinnen naar binnen duwen.



2. aanbrengen geleiders (F)
let op: in de geleiders is een ronde stift (e) aangebracht. 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 naar beneden trekt.

beslist vooraF uitvoeren!
het is voor een goede werking noodzakelijk om vóór de montage de rVs 
stift in de geleiders te voorzien van een beetje siliconenspray. 
gebruik voor smering nooit teflonspray of andere smeermiddelen omdat 
hierop vuil blijft plakken.

montage in het kozijn (i.d.d.)
voor binnen en buiten

1. aanbrengen cassette (a)
let op: de cassette wordt aan de bovenkant en in het kozijn 
geplaatst. Met de vlakke zijde naar binnen gericht. de cassette zal 
precies tussen de kozijnstijlen passen.

houd de cassette goed horizontaal 
op zijn plaats in de bovenkant 
van het kozijn. schroef nu de 
cassette vast door de gaatjes (C) 
in de brackets, van onderen naar 
boven (zie foto). gebruik hiervoor 
de lange inbusschroeven. Met de 
beide afdekdopjes kunt u hierna 
de gaatjes afdichten.

a

F

b

c

b

F

h

g

handel als volgt:
neem een geleider en schuif 
deze voorzichtig om het uiteinde 
(d) van de treklijst (B). hierbij 
dient u de sluiting te bedienen. 
doe dat zodanig, dat de ronde 
stift in het nylon kokertje wordt 
gevoerd. hierdoor glijdt de stift in 
de gaaszoom.

daarna schuift u de geleider 
over het gaas omhoog en in het 
inloopstuk (g) van de bracket. 
goed aandrukken. de vlakke zijde 
van de geleider ligt nu tegen de 
binnenkant van het kozijn aan. Zet 
deze geleider nu eerst met een 
schroefje aan de onderzijde vast. 

Vervolgens brengt u de andere 
geleider op dezelfde wijze aan. 
Zet ook deze geleider met een 
schroefje aan de onderzijde vast. 
uiteraard moeten de geleiders in 
een evenwijdige lijn ten opzichte 
van elkaar lopen. dit controleert 

u door de treklijst voorzichtig naar beneden te bewegen. de treklijst moet 
soepel en met enige speling op en neer kunnen bewegen. hierna zet u de 
geleiders met de overige meegeleverde schroefjes geheel vast.

3. aFdichtrubber (h) aFknippen
sluit nu uw raamrolhor super door de treklijst geheel naar beneden te 
bewegen. deze zal automatisch vastklikken. het afsluitrubber (h) moet 
precies passen tussen de geleiders. Knip nu het  overtollige rubber, niet 
teveel, weg. 

4. bediening product
om de treklijst te openen sluitingpinnen naar binnen duwen.

1e schroefje in geleider
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Artikelnummer 1243F

raamrolhor super

Bedankt voor het bestellen van ons hr design raamrolhor super. dit 
systeem kenmerkt zich door de unieke gaasopsluiting, comfortabel 
bedieningsgemak, een elegante vormgeving, binnen en buiten toepasbaar 
en exact op maat aan te brengen.

raamrolhor super is standaard is uitgevoerd met een softsluiting. de 
softsluiting zorgt ervoor dat het raamrolhor geleidelijk en fluisterstil oprolt. 

de geleiders zijn voorzien van stiften in de zomen van het gaas. het gaas is 
op deze manier wind- en tochtvast opgesloten.

de slank vormgegeven aluminium cassette, de smalle zijgeleiders en de 
treklijst passen in elk interieur. doordat de cassette volledig gesloten is kan  
bij plaatsing buiten, vuil en regen geen invloed op het systeem hebben.

smering en onderhoud
de geleiders van de raamrolhor super hebben in principe weinig of geen 
smering nodig. Mocht er na enige tijd desondanks smering gewenst zijn, 
dan hier uitsluitend siliconenspray voor gebruiken. Maak nooit gebruik van 
teflonspray of gewone smeerolie, omdat hier vuil op blijft plakken. gaas 
reinigen met een zachte borstel en overige delen vochtig afnemen.

Heel veel plezier met uw nieuwe horsysteem!


