
              Op de dag meten - rechte glaslatten               Op de dag meten - schuine glaslatten2 2

              Bepaal de plaatsing. Heeft het draai-kiepraam rechte of schuine glaslatten?1

Op de dag met rechte glaslatten Op de dag met schuine glaslatten
Let op: je hebt minimaal 23mm aan weerszijden nodig 
voor de rolgordijn geleiders.

Meet de breedte van het 
kozijn. Meet vanaf de linker 
buitenkant van de glaslat 
tot aan de rechter buiten-
kant van de glaslat. Tel 
hier 46mm bij op, dit is de 
bestelmaat. 

Houd er rekening mee 
dat je de geleiders naast 
de glaslat plakt en dat 
je de raamklink vrij kunt 
bewegen. 

Meet de breedte van de 
voorzijde van de glaslatten 
van het openslaande 
gedeelte op 3 plaatsen en 
tel hier 46mm bij op, dit is 
de bestelmaat. 

De maat is vanaf 
buitenkant zijgeleider tot 
de andere buitenkant 
zijgeleider.

Meet nu de hoogte van het 
openslaande gedeelte
op drie plekken. Neem de 
kleinste maat en schrijf 
deze op. Dit is de 
bestelhoogte. 

De hoogtemaat is 
van de bovenkant van de 
cassette tot aan de 
onderkant van de 
zijgeleiders.

Meet nu de hoogte van het 
openslaande gedeelte
op drie plekken. Neem de 
kleinste maat en schrijf 
deze op. Dit is de 
bestelhoogte. 

De maat is vanaf 
bovenkant cassette tot  
de onderkant van de 
zijgeleiders.

Let op: je hebt minimaal 23mm aan weerszijden nodig 
voor de rolgordijn geleiders.
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Let op! De cassette is 23mm breder dan de bestelmaat. Let op! De cassette is 23mm breder dan de bestelmaat.
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(Duo) Rolgordijn mini cassette www.inhuisplaza.nl

Meetinstructies

 Let op eventuele obstakels!

• Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
• Verwarmingsbuizen
• Raamklinken
• Plinten

Meetvideo bekijken?
Scan de QR-code met de 
camera van je mobiel.

Hulp nodig bij het meten? 

Onze specialisten staan voor je klaar! 
Bel +31(0)180 - 555 900, mail naar 
info@inhuisplaza.nl of kijk op inhuisplaza.nl.


