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Monteringsanvisning
Skuggtaksrullgardin

Borrmaskin/Skruvdragare
Skruvmejsel
Bågfil
Tumstock
Kniv 61-3283



Montering

Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan takstolarna är följande:

1005-1010 mm. ( c/c takstolar 1070 mm ). 
1175-1180 mm. ( c/c takstolar 1240 mm ).

Skuggtaken kan kapas i bredd. De passar då följande avstånd mellan takstolarna:

För kapning, se vidare i denna anvisning.

Montering

Montera rullgardinens väggfästen med passande skruv. Var noga att gavlarna blir helt parallella.
Rullgardinen kan monteras både uppåt, bakåt och åt sidan.

För att lossa rullgardinen från väggfästet igen vid behov:
Stick in en liten skruvmejsel mellan fästet och rullgardinen och dra isär.  

1005-1010 alt 1175-1180 mm

Tryck in en liten skruvmejsel

    Okapad  Kapad med fjäder/dragfunktion Kapad utan fjäder/dragfunktion

1005-1010 mm     570-1010 mm       150-1010 mm   
 
1175-1180 mm     570-1180 mm       150-1180 mm

Vänster sida

1005-1010 alt 1175-1180 mm

150-1010 alt 150-1180 mm
vid kapning

150-1010 alt 150-1180 mm
vid kapning



Kapa skuggtaksrullgardinens bredd
Behöver skuggtaksrullgardinen kapas gör enligt följande:

Tag ur fästet/insatsen från 
röret på höger sida.
Rulla ut tyget och lägg upp 
det på en ren yta.

Mät och kapa väven till önskat mått med en vass kniv eller sax. Lossa den bortskurna väven från 
valsröret. Sitter fast med dubbelhäftande tejp. 
Viktigt! Lossa inte mer väv från valsröret än det som ska tas bort. 
Minsta totalmått på skuggtaksrullgardinen inklusive fästen är 570 mm. 

Kapa valsröret med en bågfil cirka 1-2 mm utanför väven.
Sätt tillbaka fästet/insatsen på högersidan igen.

Kapa skuggtaksrullgardinen till ett mått mindre än 570 mm
Ska skuggtaksrullgardinen kapas till ett mindre mått än 570 mm gör enligt följande:

Tag ur mekanismen/insatsen på vänster sida. Drag ut hela fjädern från valsröret.
Tag bort fjädern från mekanismen genom att lossa skruven enligt bild nedan.
Kapa väv och valsrör till önskat mått.
Sätt tillbaka mekanismen utan fjäder i valsröret.

Eftersom rullgardinen nu saknar fjäder måste den spärras med skruv för att inte rulla ut. 
Se sist i denna anvisning för detta moment.

Lossa denna skruv helt Fjäder

Höger sida



Spänn fjädern genom att vrida upp rullgardinen 
ca 10 varv i pilens riktning. 
Känn så att rullgardinen har lagom spänning på 
fjädern.

Trä tillbaka aluminiumstången i skuggvävens 
ficka. Detta stoppar rullgardinen från att rulla 
upp sig igen. 

Montera rullgardinen på plats
Tryck rullgardinen på plats. Sidan med mekanismen (fjädern) ska sitta på vänster sida framifrån sett.
Väven ska löpa ut från rullgardinens undersida.

Drag ut aluminiumstången ur fickan i rullgardinens framkant. Testa bredden mellan takstolarna längs 
hela gardinens längd. Kapa vid behov aluminiumstången med en bågfil. Tag av plaständan, såga av 
aluminiumstången och tryck sedan tillbaka plaständan. 

Vända på rullgardinen
Rullen kan även monteras så att väven löper ut från rullens ovansida. 
Tänk på att vrida upp fjädern åt rätt håll.



Sätt ihop draghandtagets 2 delar.

Vrid aluminiumstången så att spåret är riktat upp mot rullgardinen.
 
Tryck fast draghandtaget över väven och frontprofilen. Obs! Börja med hållaren placerad i vinkel mot 
aluminiumstången. Denna är hård att trycka på plats. 

Montera hållarna i takstolarna
Montera hållarna på ena sidan av takstolen. En vid fullt utdraget skuggtak och en ca halvvägs.
Rullgardinen blir maximalt 4 meter lång fullt utdragen. 
VIKTIGT! Minst ett varv väv ska finnas kvar på rullen när den är helt utdragen.
Dra sedan ut skuggtaket och placera det i hållaren. Markera var hållarna ska sitta på motsatt sida. Var 
noga med att rullgardinen sitter jämnt. Väven ska löpa rakt ut från rullen och inte dras i sidled.
Skuva fast hållarna på motsatt sida.

Det är viktigt att gavlarna och hållarna sitter rätt för att väven ska bli slät.

Rullgardinen har inget inbyggt stopp utan verkar med konstant drag.
Se bilder på nästa sida.
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Montera hållarna riktade något uppåt, för att enklare 
haka i och ur rullgardinen.

Rullgardin

En hållare monteras 
cirka halvvägs ut på 
takstolen

Stången med krok används för att dra rullgardinen ut och in. Haka fast kroken i draghandtaget. Var 
försiktig när rullgardinen rullas in så den löper helt rakt.

När rullgardinen är i fullt utdraget läge kan denna stång med fördel placeras i hållaren halvvägs ut på 
takstolen under väven och på så sätt hålla upp den. ( Se även bild på framsidan )

Placera aluminiumstången med 
krok här när den inte används. 
Den håller då upp väven mitt på.

Har fjädern tagits ut och rullgardinen kapats till en bredd 
under 570 mm måste mekanismen spärras för att hålla 
väven sträckt.

Skruva in 2st skruvar i mekanismen enligt bild till höger.
Rullen spärras då åt båda hållen.

Skruva in de 2st medföljande 
20mm skruven i mekanismen här.


