
Belangrijke informatie over de 
spanning van de koorden en het 
verwijderen van de film 
 

Folie VERWIJDEREN 
1. Verwijder de verpakkingsfolie met je handen, niet 

met een mes (risico op het doorknippen van de 
geplooide koorden)! 

2. Bij de KIT-versie (bouwpakket) is het voor het 
verwijderen van de film essentieel om de 
montage-instructies te volgen! 

SPANNING VAN DE KOORDEN 
3. De horizontale koorden in het plissénet mogen 

niet te veel worden uitgerekt, maar moeten heel 
licht doorhangen - anders kunnen de koorden na 
verloop van tijd scheuren! Evengoed mogen ze ook 
niet in grote lussen hangen. 

4. De koorden in het vloerprofiel mogen niet 
gekruist of schuin lopen! De koorden moeten 
netjes en parallel aan elkaar in de rails lopen. 

5. Raadpleeg de montage-instructies voor meer 
informatie over het spannen van de koorden. 
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Detailaanzicht

Benodigd gereedschap en toebehoren

Bediening

OPMERKING OVER SCHROEVEN EN PLUGGEN

AANDACHT

Materiaallijst (hoeveelheid)
bovenste geleiderail

– Trek de greeplijst van het plisségordijn tot aan het magnetische 
 aanslagprofiel om het te sluiten.
– Trek de greeplijst van de plissé naar achteren om te openen.

– Dankzij de uitgekiende techniek blijft het plisségordijn in  
 elke positie waarin je de greeplijst loslaat.

Afhankelijk van de heersende lokale omstandigheden en het 
type metselwerk/houten constructie, kan het nodig zijn om extra 
speciale schroeven en pluggen van een ijzerhandel in de buurt te 
verkrijgen om het systeem te installeren. 

Als u het type H-RF-NE of H-RF-BS met montageframe hebt  
besteld, let dan eerst op de afzonderlijk meegeleverde instruc-
ties van het montageframe voordat u verdere montagestappen 
uitvoert!

Wandprofiel

Aanslagprofiel

Bevestigingsconstructie (H-RF-NE/-BS)

Bodemrail

Magneet van het stopprofiel

Cassette met plissenet

Schroefpakkettenzonder 
(niet inbegrepen bij H-RF-NE en H-RF-BS)

Accuboor

Boor Ø 6 mm
(voor steen en muurwerk)
Mogelijk voorboren als er  
op hout gemonteerd wordt

Bijbehorende 
schroef-bit Waterpas GummihamerPotlood
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Voer alleen de in deze  
handleiding genoemde  
onderhoudsstappen uit!

Het insectenbeschermingsproduct 
is ontworpen om te beschermen 
tegen insecten, reptielen en kleine 
reptielen en biedt geen bescher-
ming tegen inbraak, noch voorkomt 
het dat een kind of voorwerpen uit 
het raam vallen.

Dit systeem is een plisségordijn 
dat horizontaal (zijwaarts) bediend 
wordt en bedoeld is voor gebruik 
door een volwassene of een ouder 
kind.

Insetto behoudt zich het recht voor 
om zonder voorafgaande kennisge-
ving volledige wijzigingen of ver-
beteringen aan te brengen en wijst 
elke verantwoordelijkheid af voor.

Systeem Slimline22 – Plissés voor ramen en deuren 
Montage-instructies voor type H-L-NE, H-RF...
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Montageframe (alleen type H-RF-...) 

DEZE PAGINA IS ALLEEN RELEVANT VOOR U ALS U HET MONTAGEFRAME (TYPE H-RF-...) BESTELD HEBT. 
Voltooi de montagestappen op deze pagina voordat u het plisségordijn aan het montageframe ("MR") bevestigt. WAARSCHUWING – de tape op de 
framebevestigingen is extreem sterk! Verwijder de beschermfolie pas als dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing staat.

1

2

3

Monteren van het montageframe ("MF")  

TIP  Let op: De montage van de 3-delige "MR" wordt hieronder 
hoofdzakelijk beschreven.  
De profielen 1  3  zijn reeds bevestigd aan de 3-delige "MF". De 
onderlat 2  zit ook vast aan de 4-delige “MR”. Steek de profielen van 
de "MF" op de hoeken in elkaar met behulp van de meegeleverde 
hoekverbinders. De groef op het profiel van de "MR" moet altijd 
naar buiten wijzen.

AANDACHT
• De smalle, zwarte vloerrail 2  met de waterafvoersleuven aan de 
 buitenzijde moet later bij de montage van de "MF" onderaan komen 
 te liggen!
• Het grotere, ca. 36 mm hoge, gekleurde profiel is de bovenste  
 geleiderail 1 . Deze moet bovenaan staan als de "MF" is  
 geïnstalleerd.

Reinig het deurkozijn en bepaal de positie van de "MF" 

TIP  Zorg ervoor dat het deurkozijn vrij is van vuil, vet en stof.

Houd vervolgens de volledige "MF" op het deurkozijn op de plaats 
waar deze later moet worden bevestigd. Lijn de "MF" horizontaal uit 
met het type H-RF-BS met behulp van een waterpas.

AANDACHT  Zorg ervoor dat de "MF" rechts en links ca. 45 mm 
uitsteekt over de binnenranden van het deurkozijn, aangezien later 
de plissékast 5b  en het aanslagprofiel 5a  in de wandprofielen 2  
worden gehangen! Hierdoor zijn de profielen van binnenuit gezien 
aan de zijkant van het deurkozijn verborgen. Desondanks kan de 
greeplijst van de plissédeur nog steeds gemakkelijk worden aange-
raakt.

Markeer vervolgens met een 
potlood de buitenranden 
van de "MF" op het deurko-
zijn rechts en links, evenals 
boven en onder. Verwijder 
vervolgens de “MF” weer.

TIP  Als de "MF" niet  
helemaal op de grond staat:
Leg vooraf een klein stukje 
hout of iets dergelijks onder de 
"MF" zodat deze goed op de 
bodem zit. Vouw de "MF" dan 
pas van onder naar boven.
Anders wordt het niet correct 
geplaatst.

Bevestig "MF" aan het deurkozijn 

AANDACHT  Het plakband is oersterk! Nadat je het frame hebt 
vastgelijmd, is losmaken alleen mogelijk met verschillende gereed-
schappen (bijv. snijmes).

Leg de "MF" met de voorkant naar beneden op een zacht oppervlak 
met de tape naar boven gericht. Verwijder de achterkant van de tape. 
Lijn nu de "MF" uit met de potloodmarkeringen op het deurkozijn.

Druk nu de "MF" voorzichtig en langzaam van onder naar boven  
tegen het deurkozijn totdat het plakband rondom netjes is aange-
drukt.

Invoegen van de plissé in de "MF"

Vervolgens wordt het plisségordijn in de bijgevoegde "MF" geschoven. Ga hiervoor verder op de volgende pagina.

AANDACHT  Aangezien een deel van de profielen al door ons op de "MF" is bevestigd, hoeven bij de volgende typen nog slechts 
enkele montagestappen te worden doorlopen:
• voor type H-RF-NE: 1 + 3 + 4  
• voor type H-RF-BS: 3 + 4  

U hoeft alleen deze montagestappen uit te voeren, de rest is al geregeld.

Systeem Slimline22 – Plissés voor ramen en deuren 
Montage-instructies voor type H-L-NE, H-RF...
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Montage

Bevestig bovenste geleiderail 1  en wandprofielen 3  

U kunt de bovenste geleiderail vastschroeven of lijmen.

A) Lijmen van de bovenste geleiderail 1 :
Reinig eerst de bovenkant van de geleiderail en het montagegebied 
met een schone doek en wat warm water. Droog vervolgens het 
lijmgebied en de bovenkant van de geleiderail volledig. Bevestig de 
dubbelzijdige tape aan de geleiderail en monteer deze op de installa-
tieplaats.

B) Schroeven van de bovenste geleiderail 1 :
Houd de geleiderail in de juiste montagepositie. Markeer de boorlo-
caties op het plafond door de sleuven in de geleiderail. Vervolgens 
de rail verwijderen, gaten boren met de juiste maat en vervolgens de 
rail vastschroeven (afhankelijk van de onderconstructie, indien nodig 
speciale pluggen plaatsen).

AANDACHT  De wandprofielen voor de kast en aanslagprofiel niet 
door elkaar halen of verkeerd omdraaien, anders kunnen ze daar na 
montage niet in opgehangen worden!

Schuif vervolgens de zwarte wandprofielen 3 , die zich achter het 
aanslagprofiel 5a  en box 5b  bevinden, naar beneden en uit de plis-
sékast en het aanslagprofiel (ze worden daar ingehaakt).

Schroef vervolgens de wandprofielen aan de zijkant van de wand of 
aan het montageframe, afhankelijk van waar later de plisségordijn-
kast en het aanslagprofiel komen te zitten.

Plaats aanslagprofiel 5a  en plissékast 5b  tussen de geleiding  
en vloerrails 

Plaats de plisségordijnkast 5b  en aanslagprofiel 5a  in de juiste  
richting tussen de geleiding en vloerrails.

Maak vervolgens de stickers los waarmee de koorden zijn  
bevestigd. Dit is de enige manier om de volgende montagestap  
uit te voeren.

Haak het aanslagprofiel 5a  in een van de twee  
wandprofielen 3 .

Trek eerst het aanslagprofiel 5a  naar het tegenoverliggende  
wandprofiel 5b . 

Aan de achterzijde van het aanslagprofiel zitten haken, die iets  
verschoven ten opzichte van de haken in het wandprofiel zijn 
bevestigd. Til het aanslagprofiel iets omhoog over de haken op het 
wandprofiel. Vervolgens door voorzichtig (geen kracht gebruiken!) 
het aanslagprofiel in het wandprofiel “naar beneden te drukken”.

AANDACHT  
Zorg ervoor dat 

de sleuven in de 
wandprofielen vrij 
zijn, want die heb 
je nodig om vast 

te schroeven!

AANDACHT
Op de doos zit een sticker 
met de inscriptie "Onder".
Zorg ervoor dat deze site 

op de grond ligt!

AANDACHT
Zorg ervoor dat de boven- en 

onderkabels niet gedraaid of bekneld 
zijn! Voor meer informatie over  

lijnspanning, zie de laatste pagina

Systeem Slimline22 – Plissés voor ramen en deuren 
Montage-instructies voor type H-L-NE, H-RF...
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Montage

Trek de plissekoorden (1/2) licht aan.

Binnen het aanslagprofiel 5a  bevinden zich achter de magneten 
twee verstelblokken waaraan de plisse netkoorden zijn bevestigd.  
De stelblokken zijn voor de spanningsregeling en moeten stevig 
worden vastgeschroefd.

Mogelijk moet u de spanning van de koorden aanpassen met behulp 
van de afstelblokken.

U moet dit doen als ... 
... de lijnen erg doorzakken en grote lussen vormen, of
... wanneer de lijnen te sterk gespannen en extreem strak zijn.

Trek de plissekoorden een beetje aan (2/2)

Het basisprincipe voor de plissé koordspanning is: 
De koorden moeten licht doorhangen en tegelijkertijd goed strak 
staan. Ze mogen in geen geval in grote lussen hangen of strak staan 
als staalkabels!

Trek de magneet voorzichtig van het aanslagprofiel 5a . Maak de 
afstelblokken los met behulp van de inbussleutel en verander hun 
positie. Hierdoor worden de lijnen min of meer gespannen (meer 
gedetailleerde informatie over koordspanning vindt u op de volgende 
pagina).

Afstelblok achter de 
magneten van het 
aanslagprofiel 4 .

 Plaats de magneet 4  opnieuw in het 
stopprofiel 5a . Let op de juiste polariteit 

(+- pool). Anders zullen de magneten 
afstoten en kan de plisse niet worden 

gesloten.

KLAAR

 Als je de insectenbescherming  regelmatig schoon  maakt zal het langer  tegen vliegen en  
insecten  

beschermen.

4

Hang de plissécassette in het muurprofiel 3  

Ga nu op dezelfde manier te werk met de plissécassette 5b  als 
beschreven in montagestap 3  met het aanslagprofiel 5a  .

Hang de plissécassette natuurlijk in het andere muurprofiel 3 . 

Plissecassette aan muurprofiel en 
vervolgens naar beneden drukken 
om de haken aan de achterkant 
van de profielen te verbinden

Systeem Slimline22 – Plissés voor ramen en deuren 
Montage-instructies voor type H-L-NE, H-RF...

ONDERHOUD  
 
Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons 
of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen – deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm 
met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette 
verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.
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Probleemoplossing: wat te doen als ...

A. Handvatrail kantelt of is moeilijk te trekken: Snoeren te strak of doorgezakt 

B. Handgreep is moeilijk of haperend: koorden zijn gedraaid, gekruist, lopen scheef

C. Magneten stoten elkaar af: De magneet in het aanslagprofiel       was verkeerd bevestigd

1 – Stel aanpassingsblokken aan, pas de snoerspanning aan 

De koorden moeten heel licht doorzakken en tegelijkertijd goed worden gespannen. 
Maar in geen geval mogen ze in grote lussen hangen, of worden uitgerekt als staalkabels! Stel de  
instelblokken achter het stopprofiel 5a  bloot door de magneet voorzichtig te verwijderen. Welke snoeren 
zakken een beetje door?
– voor de bovenste 4 snoeren, pas het bovenste instelblok aan*
– voor de onderste 2 snoeren, pas het onderste instelblok aan*
Schroef het juiste verstelblok vast met de zeshoekige moersleutel. Om de koorden te spannen, schuift u het 
bovenste instelblok naar beneden of het onderste instelblok naar boven.
Om de koorden los te maken, gaat u precies het tegenovergestelde te werk. Schroef vervolgens het 
instelblok weer vast.

1 – Controleer het verloop van de snoeren en corrigeer ze in geval 
 van nodig

De koorden mogen niet gedraaid, gekruist of scheef lopen (zie rechter 
afbeelding)!

De koorden moeten lopen zoals op de afbeelding hiernaast om een goede 
werking van de plissé te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat twee magneten bij elkaar blijven, moeten hun verschillende positieve polen (+) en negatieve polen (-) elkaar  
ontmoeten. Eventueel moet u de magneet van het aanslagprofiel voorzichtig losmaken, 180° verticaal draaien en andersom weer in het  
aanslagprofiel plaatsen. 
AANDACHT  De magneet mag nergens oneefenheden vertonen en moet volledig gelijkmatig en vlak worden ingedrukt!! 

2 – Test de uittrekbaarheid van het plisségordijn 

Test vervolgens het uittrekken van het plisségrodijn.
Zorg ervoor dat de handgreeprail van het plisségordijn parallel loopt aan het stopprofiel 5a  wanneer deze 
wordt uitgeschoven. Als de handgreeprail soepel loopt, corrigeert u de instelblokken dienovereenkomstig 
totdat de spanning van de koorden in evenwicht is.

Handgreep en stopprofiel moeten evenwijdig aan elkaar zijn.  
Pas anders de snoerspanning aan!

2 – Controleer ook de koorden op de onderste kunststof schoen van het aanslagprofiel 5a  

Op onderstaande foto kunt u zien hoe de koorden op de onderste kunststof schoen van het aanslagprofiel 
5a  eruit moeten komen. De ene snaar zit aan de ene kant en een andere snaar aan de andere kant.

Mogelijk moet u de positie van de koorden corrigeren zodat ze parallel aan elkaar lopen!

Blok met 
draadschroef
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Belangrijke informatie over uw gekochte plissé 
... zodat je er lang van kunt genieten! 

 
Houd rekening met de volgende informatie naast de montage-instructies: 

1. De plissekoorden, die het plissenet uitrekken, mogen niet te veel worden uitgerekt, noch in grote 
lussen doorzakken. Het is goed als de koorden minimaal doorzakken, omdat dit de enige 
manier is om te garanderen dat het plisségordijn gemakkelijk te bedienen is en de koorden 
daardoor niet schuren en breken. 

Aan het einde van de montage kunt u indien nodig de spanning van de snoeren 
aanpassen door de zogenaamde instelblokken achter de magneet in hun positie te bewegen. 
Verdere belangrijke informatie vindt u aan het einde van de montage-instructies! 

2. Controleer regelmatig de reinheid van de onderste geleiderail. Stenen of andere scherpgerande 
voorwerpen kunnen het koord en het net beschadigen. 

U heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering op de Slimline22 & Slimline18 
systemen. Mochten zich binnen deze termijn gebreken voordoen, die zich voordoen ondanks correcte 
montage, bediening en verzorging/onderhoud, dan heeft u recht op de garantieservice. 

Bewaar  de factuur daarom zorgvuldig. 

 

 Uitgesloten van de garantieclaim zijn de volgende gebreken: 

• Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, bediening of verzorging/onderhoud. 
 Bijvoorbeeld: 
... Schade aan het geplooide net veroorzaakt  door verkeerd gemonteerde en dus uitstekende 
schroefkoppen in de bevestigingsprofielen. 
... koorden die scheuren doordat ze niet goed zijn gespannen (dit geldt ook voor te strak 
aangespannen netkoorden en gekruiste koorden in de rails)).  
... Schade aan de stof of profielen door agressieve reinigingsmiddelen. 
... Schade aan de stof of profielen veroorzaakt door extreme blootstelling aan kou of hitte 
buiten het normale klimatologische bereik of door hagelbuien. 
 

• Schade  veroorzaakt door invloeden van buitenaf. 
 Bijvoorbeeld: 
... als de koorden of plooien door een dier of mens zijn gebroken. 
... als metalen of kunststof onderdelen (looprails, wand- en stopprofielen, schroeven) door een 
dier of mens zijn beschadigd. 

• Als er garantieclaims ontstaan binnen de garantieperiode van 2 jaar, vraag dan het 
reparatiecertificaat bij ons aan.
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voor systemen Slimline22 & Slimline18 

 Gebruik van de 2 jaar garantie 

Klant 

Klantnummer (indien bekend):  
 

Factuuradres  Ander afleveradres 
Organisatie:  Organisatie: 
Naam:  Naam: 
Straat:  Straat: 
Postcode/Plaats:  Postcode/Plaats: 
     
Contactpersoon:  E-Mail: 
Telefoon (overdag):  Fax: 

 

Beschrijving van de schade 

Vink het juiste vakje aan: 

 Koorden gebroken aan het net 

 Koorden gebroken in de bovenste of onderste looprail 

 Het net zelf is ingescheurd 

 De metalen profielen zijn gebogen 

_____________________________________ 

 

Ruimte voor meer informatie (indien noodzakelijk): 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Stuur ons het ingevulde formulier met een kopie van de factuur per e-mail of fax. Wij nehmen dan binnen 
korte tijd per e-mail of telefoon  contact met u op en bespreken de verdere procedure voor het afhandelen van 
claims. 

Contactgegevens voor het insturen van het reparatiecertificaat (de meest recente gegevens zijn te vinden op 
www.insetto.eu in het impressum): 
E-mail: kontakt@insetto.eu 
fax: 09802 / 25497-0 

mailto:kontakt@insetto.eu


Konformitatserklarung:

Insetto GmbH

Äußere Ansbacher Straße 5

D-91629 Weihenzell
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LE-18-002
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Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0 
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