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Wij leggen je met deze korte handleiding uit hoe je zelf je screendoek van een 
standaard screen kunt vervangen. Voordat we gaan beginnen is het aan te raden 
om deze klus met twee personen te klaren! Deze eenvoudige handleiding is 
geschreven voor een standaard screendoek met boven en onder een peeszoom. 
Probeer het doek niet te kreukelen tijdens de montage, kreukels kan je blijven zien! 

Draai het screen helemaal uit. Schroef de deksel aan de voorzijde van de 
cassette open. Snij zowel aan de bovenkant als aan de onderkant het 
screendoek over de gehele breedte door. 

Maak nu één van de zijgeleiders los (hoeft meestal niet helemaal), zodat 
je de zijkant van de cassette los kunt schroeven. Dit doe je niet aan de 
kant waar de motor/bediening zit. 

Haal aan deze kant de buis uit de 
cassette, laat de buis aan de zijde 
van de bediening/motor wel in de 
cassette! Trek nu het doekrestant 
en de oude pees uit de buis. 

Zie vervolg op de volgende pagina

Gereedschap

En daar gaan we…

• Doek
• Doekpezen (eventueel de originele pezen of nieuwe pezen
• Emmer met water
• Novacare Sham/Wax
• Oude schone doek voor het schoonmaken
• Handleiding van je screen, voor het afstellen van de begin- en eindpositie van je doek.
• Stanleymes
• Schroevendraaiersetje (maat verschilt per screen)
• Twee trappen
• Metaalvijl (fijn)
• Verschillende tangen (eventueel nodig voor het eruit trekken van de doekpees)
• Kniptang

Montage Screendoek (voor standaard screens)
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Haal de onderlijst uit de geleider en trek ook hier de oude pees en het 
doekrestant eruit. 

De bovenbuis en onderlijst controleer je op scherpe randjes om 
beschadigingen aan het nieuwe doek te voorkomen. Scherpe randjes 
kun je even afvijlen. 

Maak je screen schoon alvorens je het nieuwe doek monteert. Maak het 
ook goed schoon in de cassette rondom de buis. Was ook je handen 
voordat je verder gaat met het nieuwe doek. 

Rol het nieuwe doek uit op het oude doek, dit voorkomt vuil en 
beschadigingen.

(Her)gebruik de pezen en schuif deze in je nieuwe doek. 

Trek het nieuwe doek door de bovenbuis en onderlijst en monteer alles 
terug, zoals je het hebt gedemonteerd. Wat de voor- en achterzijde is 
van het doek? Dit zie je in de afbeeldingen hieronder, kijk goed naar het 
sealbandje:

Controleer na monteren of alles nog goed functioneert en stel de begin-
en eindstand opnieuw in van je screen indien nodig. 

Yes, jij hebt zelf je screendoek 
vervangen!

VoorkantAchterkant


