
Montageinstructies - Rolluiken Meetinstructies Zonwering - Rolluiken & Screens

BEPAAL ZELF JE GEWENSTE REDUCTIE - GEBRUIKELIJK IS 5 MM IN TOTAAL

Breedte:
Meet het kozijn op 3 posities 
in de breedte. Neem hierbij 
de kleinste breedte.  
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Hoogte:
Meet de hoogte van het kozijn 
aan de linkerzijde + rechterzijde 
op. Neem hierbij de hoogste maat.

211 21 2

In de dag montage 

Omkasting en de geleiders 
worden tussen twee muren, 
op het kozijn gemonteerd

Indien je zelf de gewenste zonwering gaat inmeten en online gaat bestellen, ben je hiern zelf verantwoordelijk voor 
het juist inmeten en invullen. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor de online aangeboden 
zonwering op onze site. Indien je twijfeld neem dan contact met ons op of bezoek onze showroom.

LET OP WIJ TELLEN DE BENODIGDE GELEIDERS EN KASTMAAT EROP 

Breedte:
Meet het kozijn op 3 posities 
in de breedte. Neem hierbij 
de kleinste breedte.  
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Hoogte:
Meet de hoogte van het kozijn 
aan de linkerzijde + rechterzijde 
op. Neem hierbij de hoogste maat.
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Op de dag montage 

Omkasting en de geleiders 
worden op de muur 
gemonteerd

LET OP BEKIJK ONLINE WELKE KASTMAAT VOOR JOUW VAN TOEPASSING IS

BEPAAL ZELF JE GEWENSTE REDUCTIE IN DE BREEDTE - GEBRUIKELIJK IS 5 MM

Breedte:
Meet het kozijn op 3 posities 
in de breedte. Neem hierbij 
de kleinste breedte.  
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Hoogte:
Meet de hoogte van het kozijn 
aan de linkerzijde + rechterzijde 
op. Neem hierbij de hoogste maat.

211 21 2

In / op de dag montage 
De geleiders worden tussen 
de twee muren (neggen) 
gemonteerd en de kast op 
de muur (boven het kozijn)

LET OP WIJ TELLEN DE HOOGTE VAN DE KASTMAAT EROP



Montageinstructies - Rolluiken Extra oplettendheid
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Naar buiten draaiende deuren en of ramen

Extra informatie:
Voor naar buiten draaiende ramen is het van belang dat 
je 20 mm (bij rolluiken) 30 mm (bij screens, windvast 
screen - uitzondering van Windvast Smart) extra hoogte 
rekent om te voorkomen dat het raam tegen de onder-
zijde van het laatste lamel rolluik of onderlat bij screen 

+ 20 mm
+ 30 mm

EXTRA OPLETTENDHEID !

Extra informatie:
Uitstekende delen zoals naar buiten draaiende deuren en/of ramen, 
ventilatieroosters, stenen of klinken kunnen het rolluik of screen beschadi-
gen of ervoor zorgen dat het niet goed sluit. Hiervoor zijn speciale 
voorsprong geleiders en of opvulgeleiders welke dit kunnen verhelpen. 
Deze worden online bij het type zonwering voor je aangeboden. 

EXTRA OPLETTENDHEID !

Uitstekende delen, scharnieren of deurklink

Montageinstructies - Rolluiken Informatie type geleiders

Rolluiken - HTF / HF / LHTF geleiders
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Standaard screen - HTF / LHTF / Onderlat  

Windvast screen - Tweedelige geleiders Windvast screen Smart - Tweedelige geleiders
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Opvul 20 mm 
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Tweedelig Tweedelig Click Opvul 10 mm 
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