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Inhoud van de doos

• Artikel 1: 1 zonnescherm
• Artikel 2: 2 muursteunen
• Artikel 3: 4 borgbouten + plaatjes + moeren
• Artikel 4: Bediening:
  - Elektrisch: 1 schakelaar + haakse stekker
  - Afstandbediend: 1 afstandsbediening + haakse stekker

Gereedschap wat je nodig hebt

• Chemisch anker
• Draadeind M8
• Boormachine
• Steenboor: 10 millimeter
• Metaalboor: 11 millimeter
• Rolmaat
• Waterpas

• Inbussleutel M10 
• Steeksleutel 10/12 millimeter
• Potlood
• Trap/ladder
• Platte schroevendraaier
• Kniptang 
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Specificaties Zonnescherm

Montage aan de muur

Montage aan het plafond
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Montage-instructies

Met deze instructie helpen we je stap voor stap je zonnescherm 
monteren. We gaan uit van montage buiten. Meer informatie? 
Kijk op zonwering-fabriek.nl/instructie
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Vooraf
Het monteren van een zonnescherm van de zonweringfabriek, is voor eigen risico. Gebruik deze 
handleiding uitsluitend voor het monteren van dit zonnescherm.

Gebruik bij het openen van de verpakking geen mes of ander scherp voorwerp. De inhoud zou 
beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud bij voorkeur op een zachte ondergrond.

Montagehoogte
Monteer het zonnescherm vanaf 220 centimeter gemeten vanaf de grond. Let op dat er boven de 
muursteunen van het zonnescherm nog minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op de gevel 
te voorkomen. Vooral bij een uitbouwsituatie is dit veelal niet het geval. Het is aan te bevelen om de 
bovenste montagegaten midden in de 5e steen van boven te boren. (Figuur 1)

   Let op: zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen.

Verlengde muurstrips
Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de muursteun zitten, moeten muurstrips worden toegepast. 
Deze strips verdelen de krachten over een groter wandoppervlak indien muren/wanden te zwak zijn. 
Voor de montage van verlengde muurstrips: ga door naar pagina 9, stap 1B.

Zonnescherm boven openslaande deuren
Als het zonnescherm geopend is, hangt het doek onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij 
openslaande deuren altijd minimaal 30 centimeter ruimte tussen het kozijn en onderzijde van het 
scherm aan. Indien mogelijk hang het scherm dan wat hoger. 

Montage-instructies

!

Figuur  1

5 rijen stenen

30 t/m 50 centimeter
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Stap 1a:  teken de montagegaten af op de muur

  Op de deze en de volgende pagina gaan we in op montage ZONDER verlengde muurstrips. Monteer 
je het zonnescherm MET verlengde muurstrips? Ga dan verder naar pagina 9.

1.  Plaats de beide muursteunen op één lijn en zowel horizontaal als verticaal waterpas. (Figuur 2) 

2.  Teken de montagegaten in het midden van een steen af en niet in de voeg. Let op: dit zonnescherm 
heeft vaste montagepunten op de uiteinden.

Montage-instructies

!

Figuur  2

Montage zonder verlengde muurstrips

In deze gaten schuif 
je de bouten waar het 
scherm aan komt te 
hangen.

De ovale gaten zijn voor 
de draadeinden van het 
chemische anker.
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Stap 2a: boor de montagegaten in de muurstenen

Vooraf: onderstaande stappen zijn deels afhankelijk van type bediening en de plaats van de bediening. 

1. Boor de montagegaten met een steenboor 10 milimeter. (Figuur 3)

2. Maak alle gaten goed schoon.

3.  Vul de montagegaten met chemisch anker en draai voorzichtig de stukjes draadeind (de 
montagebouten) in het gat totdat deze nog 16 millimeter uit de muur steken.

4. Laat het chemische anker helemaal hard worden.

5.  Als deze volledig is uitgehard, schuif je de muursteunen op de draadeinden gevolgd door het plaatje.
Dit doe je voordat je de bouten erop draait. Vast is vast!

Montage-instructies

Figuur  3

16mm afstand

zeskantmoer

Lees voor de juiste toepassing van het chemisch anker de door de leverancier 
meegeleverde instructies.

Montage zonder verlengde muurstrips
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Stap 1b: boor de gaten in de muurstrips

De gaten in de muurstrips zijn niet voorgeboord.  Elke gevel is anders. Terwijl het belangrijk is dat de 
gaten precies in het midden van de stenen uitkomen. Wij adviseren minimaal twee, maar bij voorkeur 
drie, boorgaten per muurstrip.  

1.  Zet de muurstrips waterpas tegen de muur en teken met potlood op de strip de gaten (zodat ze in het 
hart van de steen uitkomen). Werk van onder naar boven. 

2.  Boor de gaten met een metaalboor 11 of 12 millimeter, afhankelijk van welk draadeind je gebruikt. 

Stap 2b: monteer de muurstrips

Vooraf: deze stap geldt wanneer je boven de montageplaats GEEN 5 rijen stenen hebt. Dan werk je met 
muurstrips die ervoor zorgen dat de muur het gewicht van het scherm kan dragen.

1.  Zet de strips waterpas tegen de muur en teken met een potlood de zojuist geboorde gaten af op de 
muur. Zo ervoor dat deze precies in het midden van een steen zitten.

 Let op: maat X is de breedte van het scherm zonder de zijkappen. 
 De boorsleuf moet altijd aan de binnenkant zitten. (Figuur 4.1) De linker muurstrips is dus 180
 graden gedraaid (gespiegeld) ten opzichte van de rechter muurstrip. 

2.  Boor de gaten voor en maak deze goed schoon. (Figuur 4.2).

3.  Vul de montagegaten met chemisch anker en draai voorzichtig de stukjes draadeind in het gat totdat 
deze nog 20 millimeter uit de muur steken.

4.  Laat het chemisch anker helemaal hard worden.

5. Boor de gaten in de muurstrips. (Figuur 4.3)

6.  Als het chemisch anker volledig is uitgehard schuif je de muursteunen op de draadeinden gevolgd 
door  het plaatje. Doe  voordat je de bouten erop draait. Draai deze stevig vast! (Figuur 4.4)

Montage-instructies

Montage met verlengde muurstrips

!

Lees voor de juiste toepassing van het chemisch anker de door de leverancier 
meegeleverde instructies.

!
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Montage-instructies

Figuur 4.1 Figuur 4.2

Figuur 4.3 Figuur 4.4

1

2 4

3 5

20mm afstand

bij voorkeur
drie boorgaten

Lees voor de juiste toepassing van het chemisch anker de door de leverancier 
meegeleverde instructies.

!

!
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Stap 3: boren van het doorvoergat

Controleer goed aan welke zijde van het scherm de motor zit; aan die zijde moet ook het gat voor het 
snoer geboord worden.

1.  Bepaal waar je het gat van de kabel precies wilt hebben en teken dit af.

2.  Boor de kabeldoorvoer met een steenboor 10 millimeter naar binnen toe.  

Montage-instructies

Tip 
Indien je door een muur boort is het verstandig om aan de 
binnenkant even een plank tegen de muur te houden om eventuele 
beschadigingen aan de muur te voorkomen.
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Aansluiten bedieningen

Deze instructies verschillen afhankelijk van het type bediening 
van het zonnescherm. Daarom maken we in de volgende stappen 
onderscheid tussen elektrisch bediend met schakelaar en elektrisch 
bediend doormiddel van handzender. 
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Aansluiten bedieningen

Elektrisch bediend met schakelaar

Belangrijk: zorg dat er geen stroom op de groep zit, het is belangrijk dat je spanningsloos werkt.

Stap 1:  bepaal binnenshuis de positie van de schakelaar en teken de twee gaten af op de muur.  
Zorg ervoor dat dit binnen bereik van de motorkabel is. 

Stap 2:  boor de gaten met een 6 millimeter boor en vul deze met plugs. (Figuur 5.1)

Stap 3: open de schakelaar met behulp van een platte schroevendraaier. 

Stap 4: monteer de schakelaar met twee verzonken schroeven. (Figuur 5.2)

Stap 5:  sluit het 4-aderig snoer van de motor en het 3-aderige snoer+stekker aan volgens onderstaand 
schema. (Figuur 5.3)

Stap 6: monteer de schakelaar. (Figuur 5.4)

Stap 7: bevestig de stekker aan de kabel (Figuur 5.5)

Stap 8: steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in.

Het zonnescherm is nu klaar om te bedienen. 

Figuur 5.1: aftekenen gaten Figuur 5.2 Figuur 5.3: zie volgende pagina

Figuur 5.4
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Aansluiten bedieningen

Figuur 5.3

Belangrijk: zorg dat er geen stroom op de groep 
zit, het is belangrijk dat je spanningsloos werkt.

 Stap 1: maak de bijgeleverde haakse stekker open  
         met een platte schroevendraaier. 

Stap 2: sluit het 3-aderig snoer aan volgens   
         onderstaand schema. (Figuur 6)

Stap 3: steek de stekker in het stopcontact en           
               schakel de stroom in.

Het zonnescherm is nu klaar om te bedienen. 

blauw of bruin blauw of bruin

Geel-groen

Figuur 5.5

Elektrisch bediend met handzender

bruin
geel/groen

blauw
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Onderhouden van het zonnescherm

Schoonmaken van de buitenkant en onderkant

•  Veeg met een zachte borstel het losse vuil van het doek.  
•  Maak het doek en de kast schoon met een zachte spons en een lauw sopje. Maak bij voorkeur 

gebruik van het schoonmaakmiddel van De Zonweringfabriek. 
•  Spoel na het schoonmaken af met lauw water. 
•  Laat het daarna even drogen.

Belangrijk
•  Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het doek
• Maak niet schoon in de volle zon. Opgedroogd zeep kan vlekken veroorzaken. 
•  Gebruik geen schuursponsjes of hogedrukspuit. 
•  Zorg dat de doek droog is, voordat je hem weer oprolt. Dit voorkomt vocht bij de motor.

Doekeigenschappen

Onze doeken voldoen aan de hoogste (technische) kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld voor 
gebruik buitenshuis. Toch kunnen enkele kleine onregelmatigheden optreden. Let op: het gaat hier 
NIET om een fabrieksfout, maar om eigenschappen van het zonnescherm zelf. Ze kunnen optreden bij 
elk type monteerbare zonwering en hebben geen effect op de levensduur en het gebruiksplezier van je 
zonnescherm.    

Wafelvorming
Wafelvorming kan optreden ter hoogte van de naden, zomen of in het midden van het doek. Doordat er 
twee lagen stof over elkaar heen zijn gespannen, kan de spanning per laag verschillen. Bijvoorbeeld bij 
het oprollen. Na verloop van tijd kan hierdoor een wafelstructuur ontstaan.   

Knik-, vouw- en wrijfstreep
Bij het samenstellen van het doek, het monteren of door gebruik kan er een streep ontstaan. op de 
plaats van de vouwen en knikken. Deze ziet er uit als een potloodstreep bij licht doek of een krijtstreep 
bij donker doek. 

Doorhangen
Door een systeem van springveren staat het doek onder permanente spanning. De naden en zomen 
vangen deze spanning grotendeels op. Bij het oprollen kunnen de naden echter platgedrukt worden 
en daardoor onder een nog hogere spanning komen te staan. Daardoor kunnen ze licht uitgetrokken 
worden en een beetje gaan doorhangen wanneer je het scherm uitrolt.  
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