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Montage instructie PVC scheidingsscherm Rolstoelcabine 

Artikelnummer: 630085 

Set bestaande uit; 

• PVC raamfolie 1400x1000mm 

• 3x Zeilklem 

• 4x Spanrubber met haak 

• 1 Meter klittenband zelfklevend  

• 8x kabelbinder 
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Deze handleiding is bestemd voor een Mercedes Sprinter in taxi uitvoering, dus met een ‘pilaar’ 

naast de bestuurdersstoel.  

 

1. Hou het folie (haaks) tegen de pilaar en zorg dat de linker zijde tegen de linker 

zijwand komt. 

2. Maak links & rechts naast de pilaar 2 kleine sleufjes en zet het folie vast met 

trekbandjes. 

3. Herhaal stap 2 aan de onderzijde achter de stoel. 

4. Haak een spanrubber links boven achter de hemel en zet deze met een zeilklem en 

kabelbinder vast een het folie. 

5. Plak de folie met zelfklevend klittenband vast aan de gordelkap op de b-stijl. 

6. Snij de overtollige folie links boven weg. 
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7. Maak een kabelbinder om de beugel op de plaats van de zonneklep zodat hier de 

haak van een spanrubber in gehaakt kan worden. 

8. Plaats een zeilklem om de juiste hoogte een het folie en maak er een spanrubber 

met een kabelbinder een vast. Haak het spanrubber in het bij punt 7 geplaatste 

trekbandje. 

9. Snij de bovenkant van de folie schuin af. 

10. Plaats een zeilklem op de onderste hoek van de folie en zet deze met 2 spanrubbers 

vast aan de gele beugel. 
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Het folie kan makkelijk los gehaald worden. 

 
 

Het zicht in de rechter buitenspiegel wordt niet beperkt. 
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Het product heeft geen crashtest ondergaan en daarnaast is het ook geen door de RIVM 'erkende' 

‘oplossing’. 

Natuurlijk altijd in combinatie met eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en de maatregelen 

zoals geadviseerd door het RIVM. 


