
 
Instructie Samenstellen VAKO Gordijnrail 
 

1. Zaaglengte profiel = totaallengte minus 122 mm. 
 

2. Vijlen/ afbramen scherpe kanten speciaal de riem contact vlakken. 
     

                         
 

3. Invoeren tandriem met hulp van meenemer. Doortrekken tot einde rail.    
Verwijder dekplaat evt. tandwiel en stalen eindklem en voer riem erdoorheen zoals op    
afbeelding. Plaats tandwiel terug in houder. 

               
   4.  Trek riem met hulp van meenemer door profiel naar rechts. Houder in profiel schuiven. 
         Knip beide uiteinden af op minimaal 55 mm .   
         Bij midden sluiting gelijk houden en midden positie markeren met pen of stift aan linker zijde. 
 

                       
5.    Lift houder en riemen boven het profiel en schuif ongeveer 50 cm naar rechts om ruimte te           
         maken voor montage andere zijde meenemer en houder. 
  

  



 

6.  Schuif riem door de houder rechts  en verbind riem-einden met verbinder. 
 

               
 
 7. Schuif meenemer in rail en lift riemen en houder boven profiel en schuif 50 cm naar links. 
 

      
8.  Plaats 2e meenemer (in geval van midden-sluiting)  op de stift markering. Verwijder tandwiel en 
duw tandriemen terug in profiel en schuif alles naar rechts. Pas op. In geval van wave runners, 
laat eerst ruimte vrij tussen profiel en  houder(s) zodat deze wave runners in profiel 
geplaatst kunnen worden. Plaats linker houder in profiel en schroef klem vast. Duw rechts de 
riemen terug in profiel en monteer houder  en zet de klem vast. Plaats tandwiel terug in houder.  
Klik glijder(s) in profiel en draai de nylon blokje kwartslag met platte 12 mm sleutel. Controleer 
soepele loop van glijders.  

             
 
 
 



 
 
9. Plaats glijrunners in profiel (14 stuks per meter), Voorbeeld, 3 mtr. totaal is 2x 21 stuks. 
    Let op dat deze a-symetrische runners naar de voorkant wijzen. 
 

     
 
10. Monteer afdekplaat op houder. Verwijder staal plaat aan niet-motor zijde en plaats afdekplaat. 
      Test motor en eve 
     

         
 
11. Verzamel plafondsteunen met kapjes (1 per meter)  Eventueel wandsteunen indien besteld. 
      Incl. onderdelen eind clips, afdek platen en enkele reserve runners in doosje. 

            
  12. Bij gedeelde rails, een tandwiel uitnemen en helften vouwen voor transport. 
 

              


