
Monteringsanvisning for DeLuxe rullegardiner til vinduer og dører  

1.  

Avhengig av hvor du vil at rullgardinen skal festes: Skru fast kassetten over eller 
på vindus- eller dørkarmen, eller inne i selve vindusrammen (over selve vinduet, 
men innerst i vindusrammen.! Bruk i så fall en skrutrekker med langt skaft, 
ellers klarer du ikke å skru til kassetten innerst i hjørnene). Kassetten festes 
alltid i bakkant. 

2.  

Du skal nå kappe glideskinnene øverst på hver skinne. Mål høyden på vinduet, 
enten inne i vindusrammen, på eller utenfor vinduskarmen, avhengig av hvor du 
vil at rullegardinen skal festes. Trekk fra 5,2 cm (høyden på kassetten pluss 7 
mm). Høyden på glideskinnene avhenger av hvor langt ned du vil at 
rullegardinen skal trekkes. Du har på forhånd oppgitt et høydemål ved bestilling, 
men skinnene leveres noe lengre enn målet ditt slik at du kan avstemme selv når 
du monterer.  

3.  

Vanligvis er kassetten 4,5 cm høy, men mål for sikkerhets skyld. Med de ekstra 7 
mm skal du altså trekke totalt 5,2 cm fra høyden på sideskinnene før du kapper. 
Bruk baufilen til å sage over skinnene øverst oppe, i ønsket høyde, men OBS! 
Sjekk at du kapper øverst på riktig høyre og venstre skinne. Riktig høyre 
og venstre skinne finner du ved å sjekke at de ferdige skruehullene nærmest 
kanten av skinnen befinner seg nederst på hver skinne. Fil gjerne bort 
ujevnheter der du har kappet av skinnene. 

4. 

Skyv skinnene inn i sporet i kassettens endestykker. Før du monterer er det 
lurt å trekke gardinen ned slik at du ser at den løper lett. Hvis skinnene 
ikke er helt parallelle, kan det hende at gardinen går opp av seg selv eller 
”poser” på den ene siden. Monter stoppefjæren i lokkene. Det er forskjell på 
høyre og venstre lokk og høyre og venstre fjær. Lokkene er merket R for 
høyre lokk og L for venstre lokk. Fjærene skal ned i et spor rundt tappen som 
vist på foto under. Dette er viktig! 

 

 



Side 2 - Bruksanvisning 

 

Skru lokket fast med skruen som følger med. Den hvite ”tappen” i hver ende på 
kassetten skal dekke glideskinnen. Fest det hvite plastlokket nederst på skinnen 
(når fjæren er montert) før du skrur fast skinnen. Dette er spesielt viktig hvis du 
monterer gardinen inne i vindusrammen. Skru først i det øverste hullet 
(viktig!), deretter i det nederste hullet (gjennom hullet i plastlokket). 

 

5. 

Nå kan du trekke ned gardinen og prøve hvor lett den glir. Du kan eventuelt 
bruke litt silikon hvis den ikke glir bra nok. Til slutt trykker du fast dekkpluggene 
i skruehullene nede. Dekklistene over glideskinnene presses på plass, - først i 
den ene enden slik at det går lettere å få dekklistene til å ”kneppe” ordentlig på, 
også i den andre enden. 

Gardinen er nå klar til bruk.  

 

Du finner også bruksanvisning og tegning på www.myggfritt.no 


