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Handleiding pipe & drape systeem
(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)
Algemeen:
Het pipe & drape systeem is een decoratief scheidingssysteem waarmee u gemakkelijk een ruimte
kunt scheiden, afschermen of creëren.
De pipe & drape gordijnen zijn stijlvol en brandvertragend.
Gebruiksaanwijzing:
Plaats 2 staanders over de bussen op de voetplaten.
(De bussen zitten standaard in het midden van de voetplaat, maar kunnen gemakkelijk verplaatst
worden naar een andere voorgeboord gat. Als het pipe & drape systeem in de hoek moet beginnen,
kunt u het gat in de hoek van de voetplaat gebruiken; het gat aan de zijkant van de voetplaat gebruikt
u als het systeem bij de muur begint.)
Verstel een ligger op de gewenste lengte, door middel van het indrukken van het drukkogeltje en haak
de ligger in de sleuven die zich aan de bovenkant van de staanders bevinden.
Herhaal deze stappen om meer meters te creëren.
Door de ligger aan 1 zijde weer uit de staander te halen, kunt u de lussen van de gordijnen over de
ligger schuiven om zo de gordijnen op te hangen (bij de backdrops met strikjes knoopt u door middel
van de strikjes het doek vast aan de ligger).
Laat de gordijnen altijd iets overlappen (15 - 20 cm) om kieren te voorkomen.
U kunt de doeken ophangen als rechte wand of geplooid, echter heeft u bij geplooid ophangen meer
gordijnen nodig; houdt hier rekening mee bij bestellen.
Wanneer u alles volgens bovengenoemd stappenplan heeft gedaan, kunt u het systeem omhoog
schuiven.
Doe dit gelijkmatig over de gehele lengte; bij voorkeur in stappen van 50 cm.
In de staanders zitten kogeltjes, deze houden de staander op de gewenste hoogte.
Door de kogelring omhoog te duwen kunt u de staander weer laten zakken.
Let op!
- Zorg ervoor dat de gordijnen minimaal 2 cm vanaf de grond hangen om vuil en vocht te
voorkomen. Ook tijdens op- en afbouw is het niet gewenst dat de gordijnen de grond raken.
- Wassen of nat worden van de backdrops (met strikjes) gaat ten koste van de brandvertragende
werking.
- De doeken altijd droog opbergen.
- Nat of vuil retour wordt in rekening gebracht.

