
 

Montagehandleiding WRB0300 (ZIPX®95)  
 
1. Open de verpakking, de WRB0300  wordt standaard in bolletjesplastiek geleverd. De geleiders worden apart van de 

kast verpakt.  
Alle andere benodigdheden worden in een aparte doos bijgeleverd.  

 
2. Monteren van de geleiders  
• U moet de geleiders eerst demonteren alvorens ze te kunnen monteren. 

Verwijder het clipsprofiel door de achtkantschroef los te schroeven. Er 
zijn 2 mogelijkheden tot montage: zijdelings of doorheen de achterwand 
van de geleiders. Er moeten dan in  
beide gevallen gaten van Ø 5 mm en Ø 10 mm geboord worden in de 
basisgeleider. 
 

• Ook kan je clipsen gebruiken om de geleiders te bevestigen. Schroef dan 
eerst de clipsen op het raam, waarna je de geleider er op klikt. Opgelet: 
je dient dan wel onderaan de geleiders een aanslag te plaatsen om ter 
vermijden dat de geleiders naar beneden kunnen schuiven (bv. Dorpel, 
een schroef, profiel).  
 

 
 

Suggestie: De bovenste en de onderste schroef worden best minimum 100 mm van de boven- en onderkant geplaatst. 
Houd rekening met een maximale tussenafstand van ±500mm tussen de gaten.  
Type bevestigingsschroef voor de geleiders: Din7981 C-H ST 4,8x38 – A2.  
 
Opmerking: Als u de geleider dient in te korten hou er dan rekening mee dat de PVC insert, 1.3 mm per lopende meter 
korter moet zijn dan de geleider zelf. Als hier geen rekening mee wordt gehouden dan kan dit de goede werking 
beïnvloeden. 
 
• Als de gaten, zowel in muur/raam als geleider voorgeboord zijn, dient de kast 

door middel van de pennen van de console in de geleider geschoven te 
worden.  

• Nu worden de basisgeleiders en kast in zijn geheel van onder naar  
boven tegen muur/raam geplaatst en vastgeschroefd. 

• Denk eraan om eerst het gat van de motorkabel te voorzien! 

• Sluit de motor aan. 

• Laat het doek een tiental centimeter naar beneden. 

 

 



 

• Schuif nadien de PVC-insert over de rits van het doek.  

• Plaats de PVC-insert in de basisgeleider. 

• Regel op de juiste manier de eindpunten af. (Zie handleiding motorisatie)  

• Controleer dat de rits op alle plaatsen in de PVC-insert zit.  

3. Nameten  
• Voor de goede ontrolling en het volledig strak hangen van het doek is het zeer belangrijk om volgende maten te 

controleren (zie onderstaande tekening) 
o De diagonalen: D1 en D2 moeten exact hetzelfde zijn 
o De parallellen: H1 en H2 moeten exact hetzelfde zijn 

 
 

• Schroef de clipsgeleiders opnieuw vast door middel van de achtkantschroef. Let er op dat alle EPDM stripjes 
weggewerkt zijn 
 

 
 

 
 
4. Spuit het geheel af met silicone 

 
 
 
  
 
 


