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Instructie harmonicadoek - vanaf 3 meter breedte
Bedankt dat u voor het harmonicadoek van Bootzeil heeft gekozen.

In deze handleiding nemen wij u mee met het installeren van uw doek.
Deze handleiding bestaat uit de volgende twee delen:
- Het plaatsen van de bevestigingsset
- Het ophangen van uw harmonicadoek

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet,

Team Bootzeil

Prelim. Rev. 07
30-08-2021

Ter informatie:

Het kan voorkomen dat u aan de niet zichtbare zijde van 
het doek restanten van krijtstrepen ziet, dit kunnen 
restanten zijn van het handmatig tekenen en 
vervaardigen van het hoek.
Deze zitten dus aan de bovenzijde van het doek en niet in 
het zicht. Door de zon en eventueel regen zullen deze 
vanzelf na enige tijd verdwijnen.



Onderdeel Hoeveelheid

Staaldraad 25 meter

Koord 30 meter

Staaldraad spanners 2 stuks

Staaldraadklemmen 4 stuks

Katrol met schroef enkel 3 stuks

Katrollen blok dubbel 1 stuk

Katrollen blok dubbel contra 1 stuk

Katrol staand enkel 2 stuks

Oogplaat 8 stuks

Tiewrap 4 stuks

Kikker 1 stuk

Schroeven oogplaat/kikker (platte kop) 34 stuks

Schroeven katrollen (bolle kop) 19 stuks 2
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Stappen voor kabels

A Monteer de Oogplaten volgens de 
onderstaande verdeling in de 
pergola of gevel.

Z = 30cm
Y = totale lengte (X) - 50cm / 3
Totale lengte (X) = (3 x Y) + (2 x Z)

Let op! Houd rekening met de 
plaatsing van de katrollen! 
Deze komen nog 5+ cm boven de 
staalkabels.

B Span de eerste staalkabel in een 
rechthoek met behulp van de 
staaldraadklemmen en staaldraad 
spanners.

C Span de eerste staalkabel in een 
rechthoek met behulp van de 
staaldraadklemmen en staaldraad 
spanners.

B
Staalkabel 1

C
Staalkabel 2

Z = 30 cm
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Stappen voor katrollen

A Monteer 2 x katrol met schroef enkel, 
aan de pergola of gevel 5 cm boven de 
staalkabels.

B Monteer katrol blok dubbel contra, 
5 cm boven de staalkabels. 

C Monteer katrol blok dubbel
5 cm boven de staalkabels. 

D Monteer 1 x katrol met schroef enkel 
boven het katrol blok dubbel contra.

E Monteer tweemaal de katrol staand 
enkel
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Stappen voor koord

A Voer het uiteinde van het koord 
door het onderste katrol met 
schroef enkel

B Voer het koord door de bovenste  
rol van katrollen blok dubbel 
contra.

C Voer het koord van onder naar 
boven door de enkele staande 
katrol.

D Voer het koord terug door de 
bovenste rol van katrollen blok 
dubbel contra.

E Voer het koord verder door naar de 
onderste rol van katrollen blok 
dubbel, voer het koord hier 
ongeveer de lengte van het 
harmonicadoek door.
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F Voer het andere einde van het koord 
door de bovenste katrol met schroef 
enkel.

G Voer dit einde nu door het enkele 
katrol met schroef.

H Voer het koord verder door naar de 
bovenste rol van katrollen blok 
Dubbel.

I Voer het koord van boven naar 
onder door de staande katrol.

J Voer het koord verder door tot de 
gewenste lengte bereikt is onder de 
twee enkele katrollen met schroef. 

K Knoop de twee uiteinden aan elkaar 
en trek het koord strak met de knoop 
tegen de enkele staande katrol.

L Plaats twee bevestigingsclips onder 
de staaldraden op de aluminium 
buizen aan de voorzijde. 

Een bevestigingsclip gaat door het 
staaldraad, aan de andere kunt u de 
twee uiteinden van het koord 
bevestigen.
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Ophangen van het harmonicadoek
Zodra u de bevestigingsset aan de pergola heeft gemonteerd door middel van de bijgeleverde instructie dan hoeft u alleen nog maar 
het doek gereed te maken voordat u dit kunt ophangen.

Stap 1
In de doos heeft u zwarte verbindingsstukken voor de buizen ontvangen. Gebruik deze stukken om de buizen met elkaar te 
verbinden. Zodra de stukken met elkaar verbonden zijn, zaagt u deze buis op de juiste lengte. Vervolgens plaatst u een sluitdopje in 
de uiteinden van de buizen. 

Stap 2
Als laatste moeten de clips aan het staaldraad bevestigd worden. De clips komen op de staaldraad ter hoogte van elke tunnel. Zodra 
alle clips bevestigd zijn aan de draden dan kunt u het gehele harmonicadoek ophangen in de pergola aan deze clips.
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Heeft u al een opberghoes voor uw harmonica?


