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Skyggetaksrullegardin

Bormaskin/Skrutrekker 
Skrutrekker 
Baufil 
Tommestokk 
Kniv 61-3283 - NO



Montering 

Skyggetaket passer under tak der avstanden mellom takstolene er følgende: 

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

Skyggetak kan kappes i bredden. De passer da følgende avstander mellom takstolene: 

For kapping, se videre i denne anvisningen. 

Montering

Monter rullegardinens veggfester med passende skruer. Pass på at gavlene blir helt parallelle. Rullegar-
dinen kan monteres både oppover, bakover og til siden. 

For å løsne rullegardinen fra veggfestet igjen ved behov: 
Stikk inn en liten skrutrekker mellom festet og rullegardinen og trekk dem fra hverandre. 

1005-1010 alt 1175-1180 mm

Trykk inn en liten skrutrekker 

     Ukappet          Kappet med fjær/trekkfunksjon      Kappet uten fjær/trekkfunksjon 

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

Venstre side 

1005-1010 alt 1175-1180 mm

150-1010 alt 150-1180 mm
ved kapping 

150-1010 alt 150-1180 mm
ved kapping 



Kapping av skyggetaksrullegardinens bredde 
Dersom skyggerullegardinens bredde skal kappes, 
gjøres det på følgende måte: 

Ta ut festet/innsatsen fra 
røret på høyre side. 
Rull ut duken og legg den 
på en ren flate. 

Mål og kapp duken til ønsket bredde med en skarp kniv eller saks. Løsne den avkappede duken fra 
valserøret. Den sitter festet med dobbeltsidig teip. 
Viktig! Løsne ikke mer duk fra valserøret enn det som skal tas bort. 
Minste totalmål på skyggerullegardinen inklusive festene er 570 mm. 

Kapp valserøret med en baufil 1-2 mm utenfor duken. Sett festet/innsatsen tilbake på høyre side igjen. 

Kappe skyggerullegardinen til et mål mindre enn 570 mm
Skal skyggerullegardinen kappes til et mål mindre enn 570 mm, gjøres det på følgende måte: 

Ta ut mekanismen/innsatsen på venstre side. Trekk ut hele fjæren fra valserøret. Ta bort fjæren fra me-
kanismen ved å løsne skruen som vist på bildet nedenfor. Kapp duk og valserør til ønsket bredde. 
Sett mekanismen uten fjær tilbake i valserøret. 

Fordi rullegardinen nå er uten fjær, må den sperres med en skrue for ikke å rulle ut. Se helt til slutt i 
denne anvisningen for dette arbeidsmomentet. 

Løsne denne skruen helt Fjær

Høyre side 



Spenn fjæren ved å dreie rullegardinen ca. 10 
omdreininger i pilens retning. 
Kontroller at rullegardinens fjær er passe stram. 

Træ aluminiumstangen tilbake i dukens løpe-
gang. Dette hindrer rullegardinen fra å rulle 
seg opp igjen.  

Monter rullegardinen på plass 
Trykk rullegardinen tilbake på plass. Siden med mekanismen (fjæren) skal sitte på venstre side sett 
forfra. Duken skal løpe ut fra rullegardinens underside. 

Trekk aluminiumstangen ut av løpegangen i rullegardinens fremkant. Sjekk bredden mellom takstolene 
langs hele gardinenes lengde. Kapp aluminiumstangen med en baufil ved behov. Ta av plastenden, sag 
av aluminiumstangen og trykk deretter på plastenden igjen. 

Vend rullegardinen 
Rullen kan også monteres slik duken løper ut fra rullens overside. 
Husk på å spenne fjæren i riktig retning. 



Sett sammen trekkhåndtakets 2 deler. 

Drei aluminiumstangen slik at sporet er rettet opp mot rullegardinen. 

Trykk fast trekkhåndtaket over duken og frontprofilen. 
Obs! Begynn med holderen plassert i vinkel mot aluminiumstangen. 
Det er hardt å trykke den på plass. 

Monter holderne i takstolene 
Monter holderne på den ene siden av takstolen. Én ved fullt uttrukket skyggetak og én ca. halvveis. 
Rullegardinen blir maksimalt 5 meter lang når den er fullt uttrukket. 
VIKTIG! Minst én omdreining av duken skal forbli på rullen når den er trukket helt ut. 
Trekk deretter ut skyggetaket og plasser det i holderen. Merk av hvor holderne skal sitte på motsatt 
side.  Pass på at rullegardinen sitter jevnt. Duken skal løpe rett ut fra rullen og ikke trekkes sideveis. 
Skru fast holderne på motsatt side

Det er viktig at gavlene og holderne sitter rett, for at duken skal bli slett. 

Rullegardinen har ikke innebygget stopp men virker med en konstant trekkraft. 
Se bilder på neste side. 



Monter holderne rettet noe oppover, for enklere å 
hekte rullegardinen på og av. 

Rullegardin

En holder monteres 
ca. halvveis ut på 
takstolen 

Stangen med krok brukes til å trekke rullegardinen ut og inn.  Hekt fast kroken i trekkhåndtaket. Vær 
forsiktig når rullegardinen rulles inn slik at den løper helt rett. 

Når rullegardinen er i fullt uttrukket stilling, kan denne stangen med fordel plasseres i holderen halvveis 
ute på takstolen under duken og på den måten holde den oppe. (Se også bildet på forsiden.) 

Plasser aluminiumstangen med 
krok her når den ikke brukes. Da 
holder den duken oppe midt på. 

Dersom fjæren har vært tatt ut og rullegardinen er blitt 
kappet til en bredde under 570 mm, må mekanismen 
sperres for å holde duken strukket. 

Skru inn 2 stk. skruer i mekanismen som vist på bildet til 
høyre. Rullen sperres da i begge retninger. 

Skru inn de 2 stk. medfølgende 
20 mm skruene i mekanismen her
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