Benodigdheden
•
•
•

Pen
Papier
Rolmaat/ meetlat

Tips voor het inmeten
•
•
•
•

Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc.

Stap 1: Hoe wordt het rolgordijn geplaatst?
Montage ‘in de dag’ (i.d.d.)
U monteert het rolgordijn in het kozijn.

Montage ‘op de dag’ (o.d.d.)
U monteert het rolgordijn op het kozijn.

Stap 2: Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?
Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.
Voor montage ‘in de dag’ neem
de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 5 mm speling
Dit is de bestelbreedte (B).
Voor montage ‘op de dag’ neem
de kleinst gemeten breedtemaat (X) + overlapping links en rechts
(in mm)
Dit is de bestelbreedte (B).
Wij raden aan om 50 mm aan elke zijde overlap te nemen.
U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

De bestelbreedte is inclusief montagesteunen. De stofbreedte is smaller dan de bestelbreedte van uw
rolgordijn.
•
•
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Bij een standaard rolgordijn met montagesteunen en een rolgordijn met montageprofiel is dit verschil 37
mm (totaal).
Bij een rolgordijn met vierkante of ronde cassette is dit 43 mm (totaal).
Bij een rolgordijn XL is dit 50 mm (totaal).

Stap 3: Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?
Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.
Voor montage ‘in de dag’ neem
de kleinst gemeten hoogtemaat (Y)
Dit is de bestelhoogte (H).
Voor montage ‘op de dag’ neem
de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + overlapping boven en onder
(in mm)
Dit is de bestelhoogte (H).
Wij raden aan om minimaal de systeemhoogte in mm als overlap te
Nemen. De maat van de hoogte is namelijk inclusief systeem.
U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

De bestelhoogte is inclusief het systeem. De hoogte van het rolgordijn is dus kleiner dan de bestelhoogte van
uw rolgordijn.
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Bij een standaard rolgordijn met montagesteunen is het systeem 50 mm hoog bij wandmontage en 64 mm
hoog bij plafondmontage.
Bij een standaard rolgordijn met montageprofiel is het systeem 50 mm hoog bij wandmontage en 69 mm
hoog bij plafondmontage.
Bij een rolgordijn met vierkante of ronde cassette is het systeem 90 mm hoog.
Bij een XL rolgordijn met montagesteunen is het systeem 72 mm hoog bij wandmontage en 95 mm hoog
bij plafondmontage.
Bij een XL rolgordijn met vierkante cassette is het systeem 121 mm hoog.
Bij een XL rolgordijn met ronde cassette is het systeem 120 mm hoog.

U-profielen worden ook kleiner dan de bestelhoogte, omdat deze onder de cassette worden geplaatst.
• Bij een ronde cassette is de lengte van het u-profiel de totale lengte - 90 mm.
• Bij een vierkante cassette is de lengte van het u-profiel de totale lengte - 90 mm.
• Bij een XL cassette is de lengte van het u-profiel de totale lengte - 121 mm.

Stap 4 Hoe meet ik de juiste montagehoogte?
De montagehoogte (M) is de afstand gemeten van de bovenzijde van het rolgordijn helemaal tot aan de vloer.
Deze maat is van belang voor het bepalen van de lengte van de bedieningsketting in verband met kindveiligheid.

Deze inmeethandleiding is niet van toepassing voor:
• Het smartfitsysteem
• Rolgordijnen in een erker

Hulp nodig met inmeten?
Wij helpen u graag. Wij hebben een speciale online meethulp via:
1. Telefoon
2. Whatsapp
3. Of per email

Ga naar www.rolgordijnenexpert.nl/inmeten
voor instructies.

