
 

 

 

Monteringsanvisning for DeLuxe rullegardiner til vinduer  

Steg 1.    Avhengig av hvor du vil at rullgardinen skal festes: Skru fast kassetten i 
foringen rundt vinduet, eller i foringen inne i dørkarmen. Kassetten festes alltid i 
bakkant. Du bruker skrutrekker av typen Torx10 (lang).  

Steg 2.    Du skal nå kappe skinnene. Kapp øverst på hver skinne der det ikke er 
skruehull. Mål høyden på vinduet, enten inne i vindusrammen, på eller utenfor 
vinduskarmen, avhengig av hvor rullegardinen skal festes. Trekk fra 5,2 cm 
(høyden på kassetten pluss 7 mm). Høyden på skinnene avhenger av hvor langt 
ned du vil at rullegardinen skal trekkes. Du har på forhånd oppgitt et høydemål 
ved bestillingen, men skinnene leveres noe lengre enn høydemålet ditt slik at du 
kan bestemme selv hvor lange de skal være for å passe inn der rullegardinvinduet 
skal monteres. Skinnene kappes med baufil.  

Steg 3.    Kassetten er 4,55 cm høy, men mål for sikkerhets skyld. Med de ekstra 7 
mm skal du altså trekke fra totalt 5,2 cm på høyden på skinnene 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. 

Steg 4.   Start med å feste fjærene i lokket (se foto). 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! Den lange delen av fjæren skal inn i skinnen der gardinen løper, 
den korte skal i sporet med skruehull. Skru fast foten med skinnen. Skyv nå 
skinnene inn i sporet i hver ende av kassetten. Trekk gardinen forsiktig 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.  



 

Steg 5.  Mens skinnene fortsatt henger løse i sporet i kassetten - test om gardinen 
klikker når du trekker den helt ned. Klikker den, betyr det at fjæren fungerer som 
den skal. Klikker den ikke, eller bare på den ene siden – løsne skinnen på den siden 
som ikke klikker, og trekk gardinen ned på nytt mens skinnen er løs. Bruk 
tommelen til holde skinnen på plass nede mens du trekker gardinen ned med den 
andre hånden. Klikker gardinen i fjæren, kan du feste skruene i skinnen. Ta èn 
siden av gangen, og gjør det samme på den andre siden 

Steg 6.    Nå kan du trekke ned gardinen og prøve hvor lett den glir. Du kan 
eventuelt bruke litt silikonspray hvis den ikke glir bra nok. Til slutt trykker du fast 
dekkpluggene i hver ende av kassetten. Dekklistene over skinnene presses på 
plass, - først i den ene enden slik at det går lettere å få dekklistene til å «kneppe» 
ordentlig på mot den andre enden. 

Gardinen er klar til bruk.  

For å ta opp nettingen igjen etter at den er trukket ned i posisjon, - dytt 
tverrskinnen litt ned, så løsner den fra fjærlåsen og du kan skyve den helt opp. 

NB: Rullegardindørene bruker ikke fjærer, kun vinduene. 

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

http://www.myggfritt.no/

