Met behulp van onderstaande instructie kunt u in 5 stappen eenvoudig de maten van
uw rolluik opmeten. Onderstaande instructie is slechts een richtlijn voor het opmeten
van rolluiken. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten.

Maximale hoogte bij verschillende kastafmetingen:
Kast

15.0

16.5

18.0

20.5

Geleiderhoogte (cm) 105.0

143.5

162.0

269.5

Totale hoogte (cm)

160.0

180.0

290.0

120.0

* ronde kasten zijn niet verkrijgbaar met kastmaat 15.0
1. Bepaal de breedte van het kozijn
Meet de breedte van het kozijn aan de bovenzijde (A1).
Meet de breedte van het kozijn aan de onderzijde (A2).
De breedte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

2. Bepaal de hoogte van het kozijn
Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerzijde (B1).
Meet de hoogte van het kozijn aan de rechterzijde (B2).
De hoogte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

3. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op het kozijn
De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 1 centimeter.
De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte.
Als het raam nog open moet kunnen moet u er rekening te houden met de hoogte van de kast (zie
prijslijst). Dit kan inhouden dat de kast voor het raam komt en dat naar buiten draaiende ramen
niet meer functioneren.

4. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op de muur
De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte plus 11 centimeter.
De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat
Bij zijgeleiders kiest u type HTF voor "op de dag" montage

5. Te bestellen breedte en hoogte bij montage "in de dag"
De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 0.5 cm
De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat
Bij zijgeleiders kiest u type LHTF voor "in de dag" montage

Belangrijk
- voor de opvang van het pantser aan de onderzijde dient een aanslag aanwezig te zijn (bijv.
de lekdorpel). Indien deze niet aanwezig is, kunt u tegen meerprijs een hoeklijn bestellen
(zie prijslijst)
- u dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een rolluik
worden alleen de zijgeleiders vastgeschroefd. De bovenbak wordt in de zijgeleiders vast
gezet met "pootjes"
Nieuw: Meetservice Zonweringstunter.nl
Heeft u twijfels over de maatvoering of bent u niet in staat zelf de maten van de producten op te
nemen? Tegen een geringe vergoeding van EUR 45.00 per order per adres komt
Zonweringstunter.nl bij u thuis de maten opnemen. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit aan op
het bestelformulier. Zonweringstunter.nl neemt dan direct contact met u op voor het maken van
een meetafspraak van het door u bestelde product. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de
keuze van het juiste product voor uw situatie.
Belangrijk: u dient wel eerst de bestelling te plaatsen. Geef bij afmetingen de door u zelf
opgenomen maten door. Als bij het opmeten afwijkende maten worden genomen, zal het
prijsverschil worden verrekend.
Let op: wij meten uitsluitend in Nederland in de provincies:
- Noord Holland (niet op de waddeneilanden)
- Zuid Holland
- Utrecht
- Flevoland

