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Montagehandleiding
Gordijnrail - Flow  

Wave plooi

Gordijnrails Glijders* EindstopVertragingsglijder Plafond 
steun

EindkapTrekstang
(optioneel)

Railverbinder 
(optioneel)

Wandsteun
(optioneel)

Onderdelen

Voorloper

“Klik!”

“Knak!”

“Klik!”

7cm 

“Knak!”

“Knak!”

Stap 1: Tel het aantal haken in het gordijn. Tel vervolgens het 
aantal glijders, en haal hier 4 glijders vanaf. Klik vervolgens de 
eerste glijder in de voorloper. Doe hetzelfde met de laatste glijder. 

Let op: bij een stel gordijnen heb je 2 eindkappen, 
2 vertragingsglijders en 4 voorlopers.

Stap 1b: Rail klaar maken voor gebruik 

Stap 1: Monteer de beugels aan 
het plafond op 8cm afstand van 
de wand tot rail. Meet vanuit het 
hart van de rail.
Let op: houd rekening met het 
eventueel uitsteken van een 
vensterbank of verwarming.
 

Stap 2: Zorg dat de eerste beugel op 10cm van het uiteinde van de 
rail komt. Teken daarna om de 50cm af waar de beugels komen.
Let op: houdt bij het plaatsen van de beugels rekening met een 
eventuele railverbinder.50cm 50cm 50cm 
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“Knak!”

“Knak!”

Stap 2: Plaatsing rail

Stap 3: Montage beugels

Wand montage

Plafond montage

Vervolgstappen op de andere zijde

10cm
50cm

50cm

“Klik!”

Bevestig de beugels. Gebruik 
daarvoor de bijgeleverde 
pluggen en schroeven.  

Let op: schroef de beugel nog 
niet volledig vast! 

Monteer de wandsteunen, zorg ervoor dat het gordijn 1,5cm 
vrij van de grond hangt.

“Klik!”

7cm 

“Knak!”

“Knak!”

Stap 1: Leg de rail en de verbinder op de grond. Schuif de rail in 
de verbinder.

Let op: geen railverbinder? Ga naar stap 1b.

Stap 2: Bevestig de railverbinder aan de rail door de 2 schroeven 
aan te draaien met de meegeleverde inbussleutel.

Stap 1a: Monteren railverbinder (optioneel) 7cm 
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Stap 3: Schuif de andere rail in de verbinder.

Stap 4: Draai de laatste 2 schroeven vast.

(Vervolg) Stap 1a: Monteren railverbinder
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Plafond

Muur

Zijaanzicht

Muur

Plafond

Stap 2: Schuif de voorloper een klein stukje in de rail en plaats 
direct daarna de vertragingsglijder. Schuif de overige runners in de 
rail, en plaats vóór de voorloper de eindstop. 
Draai de eindkappen vast.

* Word bij het gordijn meegeleverd.

50cm 50cm 50cm 50cm 10cm 10cm 

“Knak!”

“Knak!”

50cm 50cm 50cm 50cm 10cm 10cm 

“Knak!”

“Knak!”

50cm 50cm 50cm 50cm 10cm 10cm 

“Knak!”

“Knak!”

“Knak!”

“Klik!”

50cm 50cm 

7cm 

50cm 10cm 

“Klik!”

50cm 50cm 50cm 

7cm 

10cm 

50cm 10cm 

“Klik!”

50cm 50cm 

7cm 

10cm 

50cm 10cm 



“Klik!”

7cm 

7cm 

Vragen? Ga naar www.veneta.com/support?

Bedankt voor je bestelling!

Tot wel 40% goedkoper
Dan in de winkel

Op maat gemaakt
Dat past altijd

8 jaar garantie 
Op al onze raamdecoratie

Gratis meetverzekering
Alléén bij Veneta.com

We horen 
graag van je!
Schrijf een review over ons op 
Veneta.com/reviews

Tip! Begin met het plaatsen van de rail in de middelste beugel. 
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Stap 4: Bevestiging rail 
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De raamdecoratie van Veneta.com wordt standaard met 8 jaar 
garantie geleverd. Heb je een defect of beschadigd artikel ontvangen?

Meld ons dit dan z.s.m. via www.veneta.com/support en stuur een 
foto mee van het beschadigde of defecte product. Wij nemen dan 
binnen 2 werkdagen contact met je op.

Garantie en reparatie


