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WAARSCHUWING 

Gevaar voor lichamelijk letsel en voor vallen! 

 Ladders/opstapjes moeten stabiel staan, 
voldoende houvast bieden en een draag-
vermogen hebben dat groot genoeg is! 

 Bij werkzaamheden op grote hoogte dienen 
geschikte maatregelen tegen vallen te wor-
den getroffen! 

 Personen mogen zich niet vasthouden aan 
de hor! 

 

Verpakking 

 

 
Gevaar voor verstikking! 

Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos 
rondslingeren en houd kinderen uit de buurt 
van kleine onderdelen! Kunststof folie, delen 
van piepschuim, kleine onderdelen enz. kun-
nen voor kinderen gevaarlijk speelgoed vor-
men. 

 

Toegestane werkzaamheden 

 

 
Productbeschadiging door bouwkundige 
veranderingen aan het product! 

Het product voldoet aan de eisen van de 
geldende Europese richtlijnen. Veranderingen 
kunnen de stabiliteit en het functioneren 
belemmeren. 

 Verbouw of verander het product nooit 
eigenmachtig. Behalve de werkzaamhe-
den die zijn beschreven in deze handlei-
ding mag aan het product niets worden 
veranderd, aangebouwd of omgebouwd 
noch mogen er onderhoudswerkzaamhe-
den worden uitgevoerd zonder de schrif-
telijke toestemming van WAREMA. 

 

2 Informatie over het product 

2.1 Naam van de onderdelen 
 

dd
2
0
0
0
0
0
1
2
0
3
 

1 Cassette 5 Trekring (optie)

2 Zijdeel 6 Verzonken greep

3 Geleiderrail 7 Gaas 

4 Greeplijst   

Afb. 1: Overzicht voor hor-rolgordijn 
 

2.2 Functiebeschrijving 

In het hor-rolgordijn is een veermechanisme met soft-rem-
functie gemonteerd, dat zorgt voor automatisch beho-
edzaam omhooglopen naar de bovenste eindpositie. Bij 
schuin gemonteerde producten moet bij het omhooglopen 
de greeplijst met de hand licht worden geleid. In de gelei-
derrail is een strakke borstel aangebracht. De strakke 
borstel zorgt ervoor dat het gaas bij winddruk wordt inge-
klemd. 
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2.3 Gebruik volgens de voorschriften 

Het product kan worden gemonteerd door de in hoofdstuk 
1.2 vermelde doelgroep. 

Het WAREMA hor-rolgordijn wordt buiten toegepast bij 
verticale ramen (type R.S.10/11) of bij dakramen (type 
R.W.10). Het product beschermt permanent en zonder 
enig bezwaar tegen lastige binnendringers zoals muggen. 

Het product is niet bestemd als valbeveiliging bij ramen. 
De hiervoor noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die-
nen verder volgens de wettelijke voorschriften te worden 
uitgevoerd. Bijkomende belastingen van het product door 
daaraan opgehangen voorwerpen kunnen leiden tot be-
schadiging van het product leiden en zijn derhalve niet 
toegestaan. Bij gebruik in strijd met de voorschriften kun-
nen zich grote risico's voordoen. 

Tot het gebruik volgens de voorschriften behoort ook het 
naleven van deze handleiding. 

3 Montage 

3.1 Gereedschap 
 

Gereedschap/ 
hulpmiddel 

Groot-
te 

Gebruik 

Rolmaat/waterpas   

Potlood/spits voor-
werp 

 Aftekenen bevesti-
gingspunten 

Boormachine  Bevestigingsga-
ten/doorvoer 

Boren (diverse) ∅ 6 Boorgaten (afhanke-
lijk van ondergrond) 

Kruiskopschro-
evendraaier 

2 mm Geleiderrails beves-
tigen 

Accuschro-
evendraaier 

 Geleiderrails beves-
tigen 

Tabel 1: Gereedschap 
 

3.2 Product uitpakken 
 

 AANWIJZING 

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor verder 
gebruik of breng het naar een plaatselijke inza-
melplaats voor recycling. 

 
 

 
LET OP 

Beschadiging van het product door onvoor-
zichtig uitpakken! 

 Beschadig bij het verwijderen van het 
verpakkingsmateriaal het product niet! 

 

 Pak de onderdelen voorzichtig uit! 

 Voer het verpakkingsmateriaal op correcte wijze af! 
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3.3 Omvang van de levering 

 Controleer de omvang van de levering! 

 

AANWIJZING 

 Controleer de omvang van de levering aan de 
hand van de pakbon! 

 Controleer of de onderdelen niet beschadigd 
zijn! 

 Indien onderdelen beschadigd zijn of afwijken 
van de bestelling, dient met de montage te 
worden gestopt en contact te worden opgeno-
men met WAREMA! 

 
 

 Naam van de onderdelen 

 

Cassette met voorgemonteerd hor-
rolgordijn 

 

Geleiderrails 

 

Afdekkappen in wit, grijs of zwart 

 

Afdichtband 6 mm 

 

Bolverzonken plaatschroeven 
4,2 x 22 mm (ondergrond: kunst-
stof/aluminium) 

 

Spaanplaatschroef 4 x 30 mm (on-
dergrond: metselwerk) 

 

Plug S 6 (ondergrond: metselwerk) 

 

Onderlegring kunststof 
 18 x 1,5 mm met plakstrip (monta-
ge in het kozijn) 

 

Binnenzeskantsleutel 

 

Handleidingen 

 

3.4 Onderdelen voorbereiden 
 

 

 Controleer de monta-
ge-ondergrond met 
een geschikt hulpmid-
del (bijv. waterpas) op 
oneffenheid! 

Bij oneffenheden: 

 Plak op de zijkanten 
van de geleiderrails 
en/of de cassette af-
dichtband! 

 

3.5 Product monteren 

Geleiderrails erop steken 

 

 AANWIJZING 

De strakke borstel moet altijd van de gevel af 
wijzen. Verwissel de geleiderrails niet. 

 

 Steek de adapter in de 
hiervoor bestemde 
groef op de geleider-
rail! 

 

AANWIJZING 

Let op linker en 
rechter uitvoering 
van de geleiderrail! 

 

 Schuif de geleiderrail 
omhoog tot de 
doordrukking in het 
bovenste gedeelte van 
de geleiderrail in het 
boorgat van de adap-
ter vastklikt! 
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Geleiderrails bevestigen 

 

 

AANWIJZING 

Montage in het kozijn: 

Monteer het hor-rolgordijn 
op een afstand (ca. 
50 mm) van het raam. Zo 
wordt gegarandeerd dat 
de greeplijst zonder prob-
lemen kan worden be-
diend. 

 
 

 

 Houd het hor-rolgordijn 
tegen de montageon-
dergrond! 

 Controleer of de gelei-
derrails parallel lopen 
(X1 = X2 ± 1 mm)! 

 Meet de diagonalen 
"D1“ en "D2“! Als 
D1 = D2 zijn de gelei-
derrails parallel en 
haaks. 

 
 

 

AANWIJZING 

Montage in het kozijn 

Voer de volgende stappen 
uit, als de geleiderrails niet 
parallel lopen en om onef-
fenheden te compense-
ren: 

 Trek de plakstrip van 
de onderlegring (bij 
toebehoren) af! 

 Plak de onderlegring 
op de geleiderrail! 

 

 

 Breng het 
boorsjabloon over op 
de montageonder-
grond! Let op de be-
vestigingsrichting van 
de geleiderrail. 

 Boor de bevestigings-
gaten (afhankelijk van 
montageondergrond)! 

 Bevestig de geleider-
rail met geschikt be-
vestigingsmateriaal op 
de montageonder-
grond! 

 



Montage 

WAREMA Renkhoff SE  Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2  97828 Marktheidenfeld  
 www.warema.de  info@warema.de 

Hoekprofiel bevestigen (optie) 

 

 AANWIJZING 

De cassette kan indien nodig extra worden beves-
tigd met het meegeleverde hoekprofiel. Om het 
hoekprofiel aan de zijkant in te schuiven, moet de 
eindkap worden bewerkt. 

 
 

 

 Breek het verbindings-
stuk bij de eindkap 
eruit! 

 

 Schuif het hoekprofiel 
in de cassette! 

 

 Plaats het hoekprofiel 
symmetrisch! 

 Boor de bevestigings-
gaten (afhankelijk van 
montageondergrond)! 

 Bevestig het hoekpro-
fiel met geschikt be-
vestigingsmateriaal! 

 

 Dek het boorgat in het 
hoekprofiel af met een 
afdekstop! 

 

3.6 Functiecontrole uitvoeren 
 

 AANWIJZING 

Neem goed nota van de aparte handleiding! 
 

3.7 Achteraf uit te voeren werkzaamheden 
 

 AANWIJZING 

Neem goed nota van de aparte handleiding! 
 

3.8 Montage afsluiten 

 Overhandig de documenten aan de gebruiker! 

 Instrueer de bediener over het gebruik van het pro-
duct! 

 


