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Instructie harmonicadoek - tot 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 facetten van installatie:
- Het plaatsen van de bevestiging set en staalkabels
- Het ophangen van uw harmonicadoek aan de staalkabels

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

Met vriendelijke groet,

Team Bootzeil

Prelim. Rev. 08
23-05-2022

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 op 
zeer korte termijn verdwijnen.



Onderdeel Hoeveelheid

Staaldraad 20 meter

Koord 20 meter

Staaldraad spanners 2 stuks

Staaldraadklemmen 4 stuks

Katrol met schroef enkel 2 stuks

Katrollen blok dubbel 1 stuk

Katrol staand enkel 1 stuk

Oogplaat 6 stuks

Tiewrap 4 stuks

Kikker 1 stuk

Schroeven oogplaat/kikker (platte kop) 26 stuks

Schroeven katrollen (bolle kop) 10 stuks
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Stappen voor Katrollen en Kabels

1 Monteer de Oogplaten volgens de tekening in de 
constructie. Afstand X is de totale afstand tussen de 
constructie (=doekmaat - 5 cm)

Afstand A = 40 cm vanaf de buitenzijde van de balk
Afstand B = Halverwege binnenmaat A tot A

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

2 Span nu de eerste staalkabel volgens tekening A in 
een rechthoek met behulp van de staaldraadklemmen 
en staaldraad spanners. U kunt deze verbinden door 
met de staalkabel een lus te maken en vast te 
klemmen met de staaldraadklem.

Let op! De staalkabel dient zo strak mogelijk 
vastgezet te worden waarbij de spanner in zijn 
uiterste stand wordt gemonteerd. Hierna kunt u de 
spanner aandraaien tot de gewenste spanning van 
de kabel. 

3 Span nu de tweede staalkabel volgens tekening B

A
StaalkabelB

Staalkabel

3

A



4.B 
Katrol blok 
Dubbel

4.A 
Katrol 
Staand 
Enkel 

Stappen voor Katrollen

4 Plaats nu de katrol blok dubbel boven de 
middelste oogplaat. Aan de ene zijde plaatst 
u de enkele staande katrol 4.A. en de andere 
zijde de dubbele katrol 4.B. (zie tekening) 

Let op! De dubbele katrol komt aan 
dezelfde kant als waar het touw komt. 

De katrollen kunt u met de bijgeleverde 
schroeven en het bitje monteren in het hout. 
Indien de ene zijde aan een stenen gevel 
bevestigd wordt dan dient u eerst een plug in 
het steen te bevestigen.

5 De 2 enkele katrollen komen in de hoek waar 
het touw naar beneden geleid zal worden 
voor het bedienen van het harmonicadoek. 
Voor plaatsing zie foto. 

5
2 x katrol met 
schroef enkel

Vooraanzicht
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Stappen voor koord

6 Voer het einde van het koord door de onderste 
katrol met schroef. 

7 Voer het koord door de onderste rol van de 
dubbele katrol.
Voer het koord 50 cm door en bevestig dit tijdelijk 
aan de middelste staalkabel.

8 Voer het andere einde van het koord door de 
bovenste katrol met schroef.

9 Voer het koord door de bovenste rol van de 
dubbele katrol.

10 Voer het koord naar, en door, de enkele staande 
katrol.

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

12 Voer het koord verder door naar het andere losse 
einde. 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. 5
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Plaatsen van het doek

Verbind de bijgeleverd aluminium stokken middels 
de zwarte verbindingsbuizen aan elkaar. Hierna 
kunnen de dopjes in de uiteinde van de buizen 
geplaatst worden. 

Let op! De aluminium buizen kunnen ingekort 
worden tot de gewenste breedte van het doek 
is bereikt. 

Voer de stokken door de tunnels in het doek. 

Neem het begin en bevestig deze aan de clips op 
de middelste staaldraad. Doe dit met elke stok. Je 
kunt de clip gewoon over het doek op de stok 
klikken. Hierna kan het doek aan beide zijkanten 
bevestigd worden middels de clips. 

Tip! Het ophangen van het doek is 
gemakkelijker met twee personen.

Als laatste bevestigd u op de door u gewenste 
hoogte de kikker op de paal. 

Wij wensen u veel plezier van het doek! 

Tip! In het najaar en met storm kunt u het doek 
eenvoudig verwijderen en in een opberghoes 
opbergen. De staalkabels kunt u laten hangen 
net als de katrollen. 


