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Meetinstructies Raamdecoratie

In de dag in het kozijn (tussen twee muren) 

De raamdecoratie komt 
tussen twee muren of 
in het kozijn te hangen.

Op de dag op de muur (over het kozijn) 

De raamdecoratie komt 
op de muur of over het 
kozijn te hangen.

Breedte:
Meet op 3 posities en 
neem hierbij de kleinste 
breedte 

Hoogte:
Meet de hoogte van het 
kozijn op of van bovenzijde 
kozijn/plafond tot vloer. Wij 
zullen 10 mm er van af 
nemen voor de speling.
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DOE ZELF GEEN REDUCTIES!
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Breedte:
Meet de breedte van het kozijn 
en tel, op de grootste breedte 
maat de eventuele gewenste 
overlap hierbij op. 

Hoogte:
Meet de hoogte van kozijn 
op tot de vensterbank of 
vanuit de vloer tot boven-
zijde kozijn/plafond en tel 
er de eventuele systeem 
hoogte bij op.
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Let op eventuele obstakels !

Naar binnendraaiende deuren en of 
ramen. Uitstekende deuren en of 
raambeslag. Eventuele verwarmings-
onderdelen. Oftewel alle obstakels 
welke je bij het inmeten tegenkomt.

Bepaal je montagewijze
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Plafondmontage Wandmontage

Hoogte:
Indien je graag de 
lamellen iets langer wilt 
dat de gemeten 
hoogte, tel jezelf hierbij 
je eigen gewenste 
overlap bovenop de 
gemeten hoogte. 

Neem deze overlap 
altijd 1 centimeter 
langer, omdat wij 1 
centimeter altijd van de 
hoogte afnemen. 

LET OP DOE DIT ALLEEN ALS JE GEEN VENSTERBANK HEBT
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Montagesteunen

40 mm

25 mm

5 mm

890 mm

Belangrijk:
1.  Monteer de lamellen ten 
minste 10 mm van het 
obstakel zoals een opens-
laand raam of radiator. 

2. Wanneer de lamellen tot 
aan de grond reiken dien je 
hiermee rekening te houden. 

Wij nemen standaard (gladde 
vloer) 10 mm in de hoogte 
automatisch voor je af. Heb 
je hoogpolig tapijt of .... 
neem dan zelf in de hoogte 
een eigen aftrek extra.  

EXTRA OPLETTENDHEID !

LET OP SYSTEEMHOOGTE - ZIE EXTRA INFORMATIE
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Min. 10mm

Min. 10-20mm

Min. 10-20mm
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