
Opzetinstructie voor windscherm MISTRAL 

Het windscherm Mistral is een simpel op te zetten scherm, dat onder en boven voorzien is van 
voorgebogen aluminium stokken.  Het vastzetten en afspannen van deze stokken geschiedt 
met zeer sterke klemmen, die hevelbaar zijn: de PowerGrip(zie foto). De staande stokken zijn 
van staal. 

Powergrip         Steunklem

Stap 1 
Schuif de voorgebogen aluminium delen in elkaar en verbindt deze door het kleine indrukknopje 
van de ene stok in het gaatje van de andere stok te laten 'klikken'.  
Als u de 2 bogen compleet heeft, leg dan de boog voor de onderkant gereed met de Powergrip-
opening naar boven gericht.  De bovenste boog gereed leggen met de grijze Powergrip-opening 
naar beneden gericht.  Later worden hier namelijk de staande stokken IN geplaatst. 

Stap 2 
De gebogen aluminium constructies door de tunnels van het scherm voeren, zowel boven als 
onder.  Controleer nog even dat de bovenvermelde Powergrip-openingen staan. 

Stap 3 
Aan de uiterste einden staan komen stalen hoekstokken.  Zet deze in elkaar. Monteer de los 
bijgeleverde buisklem op deze stokken. Deze buisklem zorgt ervoor dat de stokken in hoogte 
verstelbaar zijn, zodat u het scherm eenvoudig verticaal kunt spannen. 
Plaats de hoekstokken IN de Powergrip-openingen en duw de hevel naar beneden. 

Stap 4 
Stel het doek af op een gelijke hoogte door middel van de verstelbare hoekstokken. 
Op deze wijze spant u het scherm keurig strak. 

Stap 5 
De Mistral met 3 panelen heeft 1 middenstok. De 4-panelenuitvoering bezit 2 middenstokken. 
Zet deze in elkaar en voorzie deze van de los bijgeleverde steunklem. Zet deze (witte pvc) klem 
OP de aluminium buizen, onder en boven. Dit is eenvoudig te doen, omdat er in het doek 
uitsparingen zijn aangebracht. 

Stap 6
Span het geheel nogmaals af zodat er een strak dek ontstaat. 

Plaatsen van het scherm
– op gras/zand : met de los bijgeleverde scheerlijnen en haringen 
– als stand alone op gras/zand : op de optionele Stabilo Grondankers(geen scheerlijnen meer
   nodig in geval van zachte wind).
– op betonnen of harde ondergrond: op de optionele stalen grondplaten. 


