
Materiaal 

De verduisterende stof van de Intensions rolgordijnen is verkrijgbaar in verschillende kleuren, 

structuren, breedtes en hoogtes. De stof is van 100% polyester. Dit materiaal is meer bestand tegen 

schimmel en vervorming. Je kunt de stof met een licht vochtige doek, zonder schoonmaakmiddelen, 

afnemen. 

 

Op maat maken 

Rolgordijnen zijn eenvoudig in hoogte en breedte in te korten. Gebruik voor de stof een scherp mes, 

zodat je in 1 beweging de stof kunt inkorten. De rolgordijn buis is van aluminium. Kenmerkend voor dit 

materiaal is dat het gemakkelijk in te korten is met behulp van een aluminium zaag en verstekbak. 

 

Montage 

De rolgordijnen van Intensions zijn eenvoudig te monteren middels de meegeleverde 

bevestigingsmaterialen en de montage handleiding. Schroef de steuntjes op de gewenste positie en 

klik het rolgordijn tussen de steunen. Het rolgordijn kan op 3 manieren geplaatst worden 

 

Plaatsing in het kozijn 

Hierbij wordt het rolgordijn binnen het kozijn geplaatst. Het rolgordijn hangt op deze manier in het 

venster. 

Breedte: meet de breedte tussen de kozijnen een keer boven, een keer in het midden en een keer 

beneden. De kleinste maat is de maat die wordt aangehouden. Anders past het rolgordijn niet binnen 

de kozijnen. 

Hoogte: meet de hoogte tussen de kozijnen een keer links, een keer rechts en een keer in het midden. 

De kleinste maat is de maat die wordt aangehouden. Het rolgordijn kan anders niet vrij hangen. 

 

Plaatsing op het kozijn 

Dat wil zeggen dat de bevestiging van het rolgordijn op de kozijnlijst of op de muur geplaatst wordt. 

 

Meet de gewenste breedte. 

Meet de gewenste hoogte: begin aan de bovenkant waar het rolgordijn start tot de gewenste lengte. 

 

Plaatsing aan het plafond 

Het rolgordijn bedekt niet alleen het raam, maar ook een gedeelte van de wand. Dit kan een uitkomst 

bieden in situaties bij kunststofkozijnen (boren in het kozijnen is zo niet langer nodig) of bij 

gipswanden. 

Meet de gewenste breedte. 

Meet de gewenste hoogte: begin vanaf het plafond tot de gewenste lengte. 

 

Kwaliteitslabel 

Intensions rolgordijnen voldoen aan alle eisen van de Europese Wet- en Regelgeving. Dankzij de 

meegeleverde veiligheidsclip kun je de ketting aan het kozijn of de muur bevestigen. Hiermee kun je 

voorkomen dat kinderen verstrikt raken in de ketting.  

Voor alle Intensions rolgordijnen geldt een garantietermijn van 3 jaar. 


