
 
 

Trendshutters Montage Handleiding  
 

Montage in de dag situatie. 
 

 

 

� Plaats uw Shutter panelen in het kozijn,  gebruik afstandsplaatsjes van  een aantal 
millimeter, de Shutters worden hierdoor verhoogd.  
 

� De montage profielen bevestigd u aan de muur/kozijnen.  
 

� Het kan zijn dat de totale set Shutters in de breedte niet direct in uw raam passen als de 
muren niet helemaal haaks zijn. Dit is millimeter nauwkeurig. De montage profielen hebben 
als functie dat deze aangepast kunnen worden op de vorm van het kozijn.  

 
� Met een handschaaf of een cirkelzaag kunt u  de montage latten op de kozijnen aanpassen.  
Het beste beginnen met de muur/kozijn zijde die het meest haaks is.  

 
� Montage profielen met S6 of S8 pluggen monteren.  

 
� Het positioneren voor de gaten is een belangrijk punt.  Als u de voorgeboorde scharnier 
gaten exact op het kozijn overneemt kunt u de gaten in de muur boren. 

 
� De montage latten kunnen nu strak aan de muur bevestigd worden.  

 
� De kozijnen zijn vaak onhaaks. De Shutters zouden altijd waterpas gemonteerd moeten 
worden.  

 
� Dezelfde millimeter plaatjes die u bij het ophogen van de panelen heeft gebruikt kunt u ook 
gebruiken bij het stellen van de Shutters en het opvullen van de scharnierlat. Dit kan uit 
het zicht, door het plaatje achter de montage lat de positioneren. 

 
� Hieronder op de afbeelding in het donker een voorbeeld van opvullen achter een montage 
profiel. 

 

 
 



 
 

 
Montage op de dag situatie. 

 
 

 
 

� Plaats uw Shutter panelen op de vensterbank en hieronder een aantal millimeter plaatjes. 
De Shutters worden hierdoor verhoogd.  

 
� Plaats ook een aantal millimeter plaatjes tussen de links en rechtse panelen of sluitlatten 
om de gewenste sluitnaad te creëren, zo overlapt het paneel de dagkant van het kozijn in 
hoogte en de montage latten in de breedte. 

 
� Voorgeboorde gaten kunt u exact overnemen in de muur. Vervolgens met een klopboor 
boort u de gaten in de muur. Als hier een plug in zit kunnen de panelen direct 
vastgeschroefd worden.  
 

Montage met T- Profielen en speciale situaties. 
 

� In principe gelden dezelfde instructies voor montage met T- profielen en speciale 
constructies. TIP: Begin altijd vanuit het midden en pas de buitenste panelen en montage 
latten hierop aan. Dit is meestal een in de dag situatie waar geschaafd of gezaagd kan 
worden 
 

� Afwerking. 
Als u montage profielen heeft opgevuld ontstaan er spleten langs de montage profielen. 
Het is zeer netjes om deze af te kitten met acrylkit in passende kleur.  
 

� Om panelen strak in een lijn te laten sluiten kan er gebruik gemaakt worden van onze 
tramsluitingen uitgevoerd in Chroom, wit of zwart. Ook kunnen er magneetjes achter de 
panelen geplaatst worden waardoor de panelen een aanslag- en sluitpositie houden. Voor 
hetzelfde resultaat kan er ook gebruik gemaakt worden van kogelsnappers.  Als afwerking 
kunt u dan het beste een aanslag lat aan de achterzijde van de Shutters plaatsen, daardoor 
krijgt u heel strak afgewerkte shutters.  
 

 

 


