
 

 

Hoe vervang je een zonneschermdoek? 
 

stap 1 – Draai het zonnescherm eerst volledig uit 

 
zorg dat er geen spanning meer op het doek staat. In de bovenste rol zit een peesgleuf, deze 
moet volledig naar voren staan. 

 Handbediend zonnescherm 
Als u een handbediend zonnescherm heeft moet u blijven doordraaien tot dat de 
knikarmen in de dichtgedraaide positie staan. 

 Zonnescherm bediend met motor 
U kunt de motor afstemmen met de knoppen op de afstandsbediening of de motor. 

 
 

Stap 2 – Het zonneschermdoek uit het scherm verwijderen 
 
Plaats een stanleymes tegen de boven- en onderkant van het aluminium. Deze moet u door 
het zonneschermdoek halen. Nu is er nog een stukje van het doek in de bovenbuis en in de 
voorlijst. Dit is de gemakkelijkste manier van het verwijderen van het doek. 
 
Haal de pees en het overgebleven stukje doek uit de voorlijst en bovenbuis. Het is mogelijk 
dat de zijkant van de kap met een aantal schroeven moet worden opengemaakt om dit te 
kunnen verwijderen. Meestal is de pees met een schroefje vastgezet.  
 
Bij sommige schermen moet de zij kap en het lager blok gedemonteerd worden. Als dit bij 
uw scherm moet, doe dit dan niet aan de aandrijfzijde. Zet de as vast met spanband, touw of 
een lijmtang, anders kan het voorkomen dat deze valt. 
 
 

Stap 3 – Het nieuwe doek voorbereiden 
 
Als u wilt voorkomen dat het nieuwe doek vies wordt, rol deze dan uit op het oude doek. 
Zorg dat alle spullen eromheen ook schoon zijn zodat er geen exemplaren zijn die het doek 
vies kunnen maken.  
 

 Snel-montagestrip 
Aan de kant van de voorlijst schuift u de pees in het nieuwe doek. 

 Zonder snel-montagestrip 
Schuif de pees aan de bovenkant in het doek. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

stap 4 – Het nieuwe doek monteren 
 

 Snel-montagestrip 
het handigst is om het doek eerst op te rollen, zo schuift u het doek gemakkelijk in de 
voorlijst. Daarna rol je het doek uit naar de muurconsole. Haak van de ene kant naar 
de andere kant in de bovenbuis peesgleuf de snel-montagestrip vast. Steek het lossen 
lipje in de gleuf en daarna de rest. 
 

 Zonder snel-montagestrip 
Schuif het doek in de bovenbuis en onder lijst. 

 
 

Stap 5 – Het scherm intrekken 
 
Bij een elektrisch scherm moet de motor afgesteld worden op een nieuw begin- en eindpunt. 


