INMEETINSTRUCTIES ROLLUIKEN
Op de muur
1. U dient allereerst secuur de buiten maten van uw kozijn op te meten. Dit is de afstand van muur tot muur.
Meet deze afstand voor zowel de hoogte als de breedte en meet op verschillende plekken. Neem de kleinste
waarde die u heeft gemeten.
2. Bij de breedte telt u vervolgens minimaal 2 keer 53 millimeter op. Deze millimeters zijn de breedte van de
vlakke zij geleiders die op de muur worden bevestigd.
3. Bij de hoogte van de rolluik wordt de afmetingen van de omkasting opgeteld. De maat van de omkasting
hangt af van de hoogte van de rolluik. Zie daarvoor de omkasting pagina.
* Let op, de onderste lamel steekt indien het rolluik helemaal open is, altijd een aantal millimeter uit de
omkasting. Dit is ongeveer 40 millimeter. Bij naar buiten draaiende ramen kan dit de werking van uw raam
blokkeren.
** Het band of het snoer van de motor steekt altijd aan de achterkant onderin uit de omkasting. Dit kan op
verzoek veranderd worden naar een andere positie.
4. Let op dat de ruimte boven uw kozijn hoog genoeg voor de omkasting van uw rolluik. Indien dit niet het geval
is, kan het het open en dichtgaan van uw raam of deur blokkeren.
Op het kozijn
1. U dient allereerst secuur de buiten maten van uw kozijn op te meten. Dit is de afstand van muur tot muur.
Meet deze afstand voor zowel de hoogte als de breedte en meet op verschillende plekken (zie foto hieronder).
Neem de kleinste waarde die u heeft gemeten.
2. Verminder zowel de hoogte en de breedte maat met 5 millimeter. Uw muren zijn immers niet overal even recht
en zo voorkomt u dat uw rolluik niet past of knelt. Zodra u de maten hebt verminderd met 5 millimeter, is dit
de maat die u opgeeft bij het bestellen.
* Let op, de onderste lamel steekt indien het rolluik helemaal open is, altijd een aantal millimeter uit de
omkasting. Dit is ongeveer 40 millimeter. Bij naar buiten draaiende ramen kan dit de werking van uw raam
blokkeren.
** Het band of het snoer van de motor steekt altijd aan de achterkant onderin uit de omkasting. Dit kan op
verzoek veranderd worden naar een andere positie.
3. Bij deze methode dient u vlakke zij geleiders te gebruiken.
Tussen de muur
1. U dient allereerst secuur de buiten maten van uw kozijn op te meten. Dit is de afstand van muur tot muur.
Meet deze afstand voor zowel de hoogte als de breedte en meet op verschillende plekken. Neem de kleinste
waarde die u heeft gemeten.
2. Verminder zowel de hoogte en de breedte maat met 5 millimeter. Uw muren zijn immers niet overal even recht
en zo voorkomt u dat uw rolluik niet past of knelt. Zodra u de maten hebt verminderd met 5 centimeter, is dit
de maat die u opgeeft bij het bestellen. Als u alleen de geleiders tussen de muur wilt monteren en de bak op
de muur dan telt u de afmetingen van de omkasting bij de hoogte maat op.
3. Bij deze methode dient u L-HTF geleiders te gebruiken.
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