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Montage van rolluiken 

Rolluiken van SBL Rolluiken kun je zelf  

eenvoudig monteren. Wij adviseren je de 

installatie uit te voeren met twee personen. 

Een succesvol resultaat begint met een  

goede voorbereiding. Zorg dat je in bezit  

bent van de benodigde gereedschappen en 

bevestigingsmaterialen.

Volg de handleidingen uit dit document  

zorgvuldig en neem bij twijfel of vragen  

contact met ons op.
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1. De voorbereiding

Voordat je begint met de installatie is het belangrijk om te controleren of je bestelling compleet is.

Een rolluik bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

1. Bovenbak voorzien van pantser

2. Geleiders

3. Afdekdop en einddop van HTF en HF geleiders

4. Bediening zoals bandopwinder, opbouwschakelaar of handzender

5.  Indien besteld de kit, schroeven en pluggen voor de bevestiging en afwerking van het rolluik.

Als je geen montage materiaal hebt besteld zorg er dan voor dat je beschikt over goede  

bevestigingsmaterialen bij voorkeur gegalvaniseerde of RVS schroeven met een dikte van  

minimaal 5mm

Zorg dat je veilig kan werken en huur indien nodig een steiger voor de montage op de eerste 

of tweede etage!

2. Manieren van monteren

Bij het inmeten heb je al bepaald op welke wijze je het rolluik wil monteren. Volg nu de handleiding 

van jou keuze:

1. Montage van rolluik op de muur

2. Montage van rolluik tussen de muren

3. Montage van rolluik op het kozijn

1. Rolluik op de muur 2. Rolluik tussen de muren 3. Rolluik op het kozijn
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3.  Montage van rolluik op de muur

De volgende gereedschappen heb je nodig  

voor de installatie:

• Afbreekmes

• Potlood

• Waterpas

• Schroevendraaier of schroefmachine met 

bit t.b.v. schroeven

• Boormachine

• Steenboor, diameter 20mm, lengte van 

400mm (voor handbediening door de muur)

• Steenboor, diameter 8mm, lengte van 

400mm (voor motorkabel door de muur)

• Steenboor, diameter 6mm (voor de gaten 

van de pluggen)

• IJzerboor 6mm en 10mm voor het boren  

van de gaten in de geleiders

3.1 Aftekenen van de gaten op  
de geleider
Snij allereerst met het afbreekmes circa drie 

centimeter rubber weg aan 1 zijde van de 

geleiders. Dit is belangrijk voor een goede 

werking van het rolluik. Je pantser kan hierdoor 

niet klem komen te zitten. Dit is tevens dan 

ook je bovenzijde van de geleider. 

Begin met het aftekenen van de gaten die in het 

gesloten deel van de geleiders moeten worden 

geboord. Je tekent het eerste gat zowel boven 

als onder op circa 12 centimeter af op het uitein-

de van de geleider. Vervolgens teken je tussen 

deze twee gaten om de circa 50 centimeter nog 

een gat af. Het is belangrijk dat je niet de voeg 

van de steen terecht komt dus controleer dat 

even door de geleider tegen de muur te houden 

voordat je de gaten gaat boren.

3.2 Gaten boren in geleider
Boor nu de gaten in het gesloten deel van de 

geleiders met de ijzerboor van 6mm door de 

gehele geleider heen. Vervolgens boor je met 

ijzerboor 10mm alleen aan de voorzijde het 

gat uit zodat er na de installatie een afdekdop 

geplaatst kan worden zodat de schroeven niet 

meer zichtbaar zijn. Verwijder nu de folie aan 

de zijkant en achterzijde van de geleiders. De 

folie aan de voorzijde laat je nog zitten om 

schade te voorkomen tijdens de installatie.

3.3 Voorbereiden van de bovenbak
Verwijder de doorzichtige folie aan de boven/ 

achterzijde van de bovenbak. Laat de door- 

zichtige folie aan de voorzijde nog zitten tot na 

de installatie om schade te voorkomen! 

Tip! Plak aan de randen van de  

omkasting compiband voor een  

isolerende en lichtdichte afwerking.

3.4 Voorbereiden van het gat voor 
de bediening
Schuif de geleiders op de bovenbak en hou het 

rolluik op de plaats waar het gemonteerd moet 

worden. Teken nu de gaten van de geleiders 

af op de muur. Bepaal nu waar het gat moet 

komen van de bediening en teken deze ook af.

12cm

ca. 50cm

ca. 50cm

12cm

6mm: door gehele geleider 10mm: alleen aan de 
voorzijde
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Boor nu met een steenboor van 6mm de  

gaten van de geleiders voor en plaats de  

pluggen. Boor nu zorgvuldig het gat van de  

bediening door de muur en let erop dat je  

niets beschadigd.  De diameter van de boor  

is afhankelijk van de type bediening die je  

hebt gekozen.

Tip! Boor eerst met een diameter 

van 6mm een gat aan zowel de 

buiten en binnenzijde en boor ver-

volgens de gaten tot de gewenste diameter. 

Op deze wijze heb je minder kant op be-

schadigen van je stucwerk of het afbreken 

van stenen.

Plaats na het boren van het gat voor een band-

bediening een PVC buis door de muur zodat het 

optrekband niet kan beschadigen! 

 

3.5 Monteer het rolluik
Trek het optrekband of motorkabel naar binnen 

en plaats het rolluik in positie. Schroef de 

geleiders vast tegen de muur. Controleer of het 

optrekband niet klem zit tussen de muur en de 

bovenbak in. Controleer met een waterpas of 

het rolluik mooi recht hangt en corrigeer indien 

nodig de geleiders.

Plaats nu de afdekdopjes en einddop in de  

geleiders. Verwijder de doorzichtige folie van 

de voorlijst en de geleiders.

Tip! Dicht de bovenbak aan de 

boven en zijkant af met een  

siliconenkit om te voorkomen dat 

de optrekband nat kan worden door condens 

en regenval.

Gefeliciteerd! 
Het rolluik is nu gemonteerd aan de buiten- 

zijde. Monteer nu aan de binnenzijde de  

bediening. Volg hiervoor de betreffende hand-

leiding op onze montage pagina.
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4.  Montage van rolluik tussen de muur

De volgende gereedschappen heb je nodig voor 

de installatie:

• Afbreekmes

• Potlood

• Waterpas

• Schroevendraaier of schroefmachine met 

bit t.b.v. schroeven

• Boormachine

• Houtboor, diameter 18mm, lengte van 

160mm (voor handbediening door het 

kozijn)

• Houtboor, diameter 8mm, lengte van 

160mm (voor motorkabel door het kozijn)

• Steenboor, diameter 6mm (voor de gaten 

van de pluggen)

• IJzerboor 6mm voor het boren van de gaten 

in de geleiders

• IJzerzaag voor het schuin afzegen van de 

geleiders

4.1 Aftekenen van de gaten op de 
geleider
Snij allereerst met het afbreekmes circa drie 

centimeter rubber weg aan 1 zijde van de 

geleiders. Dit is belangrijk voor een goede 

werking van het rolluik. Je pantser kan hierdoor 

niet klem komen te zitten. Dit is tevens dan 

ook je bovenzijde van de geleider. 

Bepaal de schuinte van je waterslagen en zaag 

aan de onderzijde de gemeten schuinte af. 

Teken vevolgens de gaten op de flens van de 

geleider af waar de gaten moeten worden ge-

boord. Je tekent het eerste gat zowel boven als 

onder op circa 12 centimeter af op het uiteinde 

van de geleider. Vervolgens teken je tussen 

deze twee gaten om de circa 50 centimeter nog 

een gat af. Het is belangrijk dat je niet de voeg 

van de steen terecht komt dus controleer dat 

even door de geleider tegen de muur te houden 

voordat je de gaten gaat boren.

4.2 Gaten boren in geleider
Boor nu de gaten in de flens van de geleiders 

met de ijzerboor van 6mm. Verwijder nu de 

folie aan de zijkant en achterzijde van de 

geleiders. De folie aan de voorzijde laat je 

nog zitten om schade te voorkomen tijdens de 

installatie.

Tip! Plaats aan de buitenzijde van 

de flens compriband voor een iso-

lerende en lichtdichte afwerking.

4.3 Voorbereiden van de bovenbak
Verwijder de doorzichtige folie aan de boven/ 

achterzijde van de bovenbak. Laat de doorzich-

tige folie aan de voorzijde nog zitten tot na de 

installatie om schade te voorkomen! 

Tip! Plak aan de randen van de 

omkasting compiband voor een iso-

lerende en lichtdichte afwerking.

12cm

ca. 50cm

ca. 50cm

12cm
schuine hoek 
afmeten

6mm: door de flens van de geleider
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4.4 Voorbereiden van het gat voor 
de bediening
Schuif de geleiders op de bovenbak en hou het 

rolluik op de plaats waar het gemonteerd moet 

worden. Teken nu de gaten van de geleiders 

af op de muur. Bepaal nu waar het gat moet 

komen van de bediening en teken deze ook af.

Boor nu met een steenboor van 6mm de gaten 

van de geleiders voor en plaats de pluggen. 

Boor nu zorgvuldig het gat van de bediening 

door het kozijn en let erop dat je niets bescha-

digd. De diameter van de boor is afhankelijk 

van de type bediening die je hebt gekozen.

Tip! Boor eerst met een diameter 

van 6mm een gat aan zowel de 

buiten en binnenzijde en boor 

vervolgens de gaten tot de gewenste dia-

meter. Op deze wijze heb je minder kant op 

beschadigen van het kozijn.

Plaats na het boren van het gat voor een band-

bediening een bandgeleider aan de buitenzijde 

van het kozijn zodat het optrekband niet kan 

beschadigen! 

4.5 Monteer het rolluik
Trek het optrekband of motorkabel naar binnen 

en plaats het rolluik in positie. Schroef de 

geleiders vast tegen de muur. Controleer of het 

optrekband niet klem zit tussen de muur en de 

bovenbak in. Controleer met een waterpas of 

het rolluik mooi recht hangt en corrigeer indien 

nodig de geleiders.

Plaats nu de afdekdopjes en einddop in de  

geleiders. Verwijder de doorzichtige folie van 

de voorlijst en de geleiders.

Tip! Dicht de bovenbak aan de 

boven en zijkant af met een  

siliconenkit om te voorkomen dat 

de optrekband nat kan worden door condens 

en regenval.

Gefeliciteerd! 
Het rolluik is nu gemonteerd aan de buiten- 

zijde. Monteer nu aan de binnenzijde de  

bediening. Volg hiervoor de betreffende hand-

leiding op onze montage pagina.h
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5.  Montage van rolluik op het kozijn

De volgende gereedschappen heb je nodig voor 

de installatie:

• Afbreekmes

• Potlood

• Waterpas

• Schroevendraaier of schroefmachine met 

bit t.b.v. schroeven

• Boormachine

• Houtboor, diameter 18mm, lengte van 

160mm (voor handbediening door het kozijn)

• Houtboor, diameter 8mm, lengte van 

160mm (voor motorkabel door het kozijn)

• IJzerboor 6mm en 10mm voor het boren van 

de gaten in de geleiders

• IJzerzaag voor het schuin afzegen van de 

geleiders

5.1 Aftekenen van de gaten op  
de geleider
Snij allereerst met het afbreekmes circa drie 

centimeter rubber weg aan 1 zijde van de 

geleiders. Dit is belangrijk voor een goede 

werking van het rolluik. Je pantser kan hierdoor 

niet klem komen te zitten. Dit is tevens dan 

ook je bovenzijde van de geleider. 

Begin met het aftekenen van de gaten die in 

het gesloten deel van de geleiders moeten 

worden geboord. Je tekent het eerste gat zowel 

boven als onder op circa 12 centimeter af op 

het uiteinde van de geleider. Vervolgens teken 

je tussen deze twee gaten om de circa 50 cen-

timeter nog een gat af.

5.2 Gaten boren in geleider
Boor nu de gaten in het gesloten deel van de 

geleiders met de ijzerboor van 6mm door de 

gehele geleider heen. Vervolgens boor je met 

ijzerboor 10mm alleen aan de voorzijde het 

gat uit zodat er na de installatie een afdekdop 

geplaatst kan worden zodat de schroeven niet 

meer zichtbaar zijn. Verwijder nu de folie aan 

de zijkant en achterzijde van de geleiders. De 

folie aan de voorzijde laat je nog zitten om 

schade te voorkomen tijdens de installatie.

5.3 Voorbereiden van de bovenbak
Verwijder de doorzichtige folie aan de boven/ 

achterzijde van de bovenbak. Laat de doorzich-

tige folie aan de voorzijde nog zitten tot na de 

installatie om schade te voorkomen! 

5.4 Voorbereiden van het gat voor 
de bediening
Bepaal nu waar het gat moet komen van de 

bediening en teken deze af. Boor nu zorgvuldig 

het gat van de bediening door het kozijn en let 

erop dat je niets beschadigd. De diameter van 

de boor is afhankelijk van de type bediening 

die je hebt gekozen.

Tip! Boor eerst met een diameter 

van 6mm een gat aan zowel de 

buiten en binnenzijde en boor  

vervolgens de gaten tot de gewenste  

diameter. Op deze wijze heb je minder kant 

op beschadigen van het kozijn.

12cm

ca. 50cm

ca. 50cm

12 cm

6mm: door gehele geleider 10mm: alleen aan de 
voorzijde
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Plaats na het boren van het gat voor een band-

bediening een bandgeleider aan de buitenzijde 

van het kozijn zodat het optrekband niet kan 

beschadigen! 

5.5 Monteer het rolluik
Trek het optrekband of motorkabel naar binnen 

en plaats het rolluik in positie. Schroef de ge-

leiders vast tegen het kozijn. Controleer of het 

optrekband niet klem zit tussen het kozijn en 

de bovenbak in. Controleer met een waterpas 

of het rolluik mooi recht hangt en corrigeer 

indien nodig de geleiders.

Plaats nu de afdekdopjes in de geleiders.  

Verwijder de doorzichtige folie van de voorlijst 

en de geleiders.

Tip! Dicht het rolluik rondom af 

met een siliconenkit om te voor-

komen dat de optrekband nat kan 

worden door condens en regenval.

Gefeliciteerd! 
Het rolluik is nu gemonteerd aan de buiten- 

zijde. Monteer nu aan de binnenzijde de  

bediening. Volg hiervoor de betreffende hand-

leiding op onze montage pagina.


