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Ophangen van golvende gordijnen aan de

Positionering steekhaken
Tabel
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Uitspringend
deel



Gordijnbreedte 

BELANGRIJK:
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BELANGRIJK:

De glijders NIET uit de rail nemen.
Er zijn meer glijders in de loop dan vereist. De overtollige glijders worden pas
NA het ophangen van het gordijn verwijderd.
Bij garnituren met IDD STEUN met het ophangen van het gordijn beginnen aan de kant van
de wandconsole, zodat de overtollige glijders aan de andere kant verwijderd
kunnen worden.
Montage van de beugels voor eindglijders:



Afstand van de glijders 8 cm 

!

!

Een golvend gordijn moet altijd een ONEVENE aantal van deze glijderafstanden hebben, om ervoor te zorgen dat
beide gordijneinden naar achteren staan .

Eerste
glijder

Het oog van de eerste glijder zo draaien, dat de gleuf
 in de richting van de andere glijders wijst, anders
kan de beugel niet gemonteerd worden!
De eerste en tweede glijder ver uit elkaar
schuiven  en de beugel aan de eerste glijder vastmaken . Vervolgens vastschroeven .



Daardoor ontstaan gordijnbreedtes  in SPRONGEN van 16 cm, zie tabel.
Bij gedeelte decoraties de gordijnbreedtes voor elke strook afzonderlijk bepalen.
De uitspringende delen  aan het gordijneinde bedekken het zicht op de vouwen naar achter.

garnituren


Gordijn ophangen:

PROCEDURE:

Voorbeeld:

1. Mogelijke gordijnbreedte en aantal glijderafstanden vindt u in de tabel

Breedte 248 cm, 31 glijderafstanden



2. Aan beide zijden van het gordijn twee steekhaken plaatsen, zie schema hieronder
Daarbij letten op de uitspringende delen aan de zijkant
3. De maat tussen de steekhaken aan de buitenkant  gedeeld door het aantal
glijderafstanden resulteert in de afstanden tussen de steekhaken 

Aan het gordijneinde de tweede beugel voor de
eindglijder aan de laatste glijder in tegenovergestelde
richting monteren (weer op de positie van de gleuf
letten!) en het gordijn ophangen .

496 cm: 31 = 16,0 cm

4. De steekhaken op de berekende afstand in de band steken. Eventueel gelijkmaken
liefst zo uitvoeren, dat de vouwdiepte zich alleen naar achter verandert.
5. Controle: Het aantal afstanden tussen de steekhaken moet exact
		
overeenkomen met het aantal glijderafstanden uit de tabel
Uitspringend deel:
3 lussen

Maat tussen de buitenste steekhaken

Het koord direct na de eindglijder doorknippen  en
de overtollige glijders uit de rail verwijderen.

In het voorbeeld 31 afstanden
tussen steekhaken



Uitspringend deel:
3 lussen
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Bij gedeelde decoratie:
Direct doorgaan met het ophangen van de 2e strook in
dezelfde richting.
Met het ophangen van de 2e strook NIET vanaf
de andere buitenkant beginnen, anders kunnen de
overtollige glijders niet meer worden verwijderd!

Lusafstand in de interstil golfband 2 cm. Banden van andere fabrikanten wijken daar misschien van af.

Vast gordijneinde:

EINDGLIJDERS
De eindglijders houden met 2 steekhaken het gordijneinde haaks
en recht ten opzichte van de rail.

Het gordijnbegin met 2 steekhaken aan de eindglijder
hangen
en met het ophangen van het gordijn
doorgaan.

De eindstop aanbrengen.

Beweegbaar gordijneinde:




De rem zo in het loopkanaal vastklikken, dat die met
de haak aan de eindglijder verbonden is .
De remkracht zo instellen, dat het gordijn na het openen niet weer terugspringt .

