Meetinstructie Rolluiken
EENVOUDIGE MONTAGE

Rolluiken & Zonweringen

Kiest u voor een rolluik met elektrische aandrijving, te monteren OP de muur, dan kunt u op
eenvoudige wijze met normaal gereedschap een rolluik netjes monteren. Zelfs de geleiders zijn
al op maat gezaagd voor u.
Meet de breedte (B), de afstand tussen de muren. Doe dat boven en onder, neem de grootste
waarde en vul dat getal in op ons bestelformulier.
Meet de hoogte (H), de afstand tussen de vensterbank en bovenkant kozijn. Doe dat links en
rechts, neem de grootste waarde en vul dat getal in op ons bestelformulier. Onze site berekent
voor u de juiste rolluikmaat.
De rolluikmaat wordt 11 cm breder ivm de geleiders en tussen de 14 en 22,5 cm hoger ivm de
kast van het rolluik. Let goed op of u voldoende ruimte heeft boven uw kozijn om de kast te
plaatsen en naast uw kozijn links en rechts om de geleiders van 5,3 cm te plaatsen. Bij twijfel
mag u altijd contact opnemen met ons!!
Kiest u voor het
POLITIE KEURMERK VEILIG
WONEN (PKVW) rolluik dan
gelden de volgende maten:
De rolluikmaat wordt 14 cm
breder ivm de geleiders en tussen de 15 en 23 cm hoger ivm
de kast van het rolluik. Let goed
op of u voldoende ruimte heeft
boven uw kozijn om de kast te
plaatsen en naast uw kozijn
links en rechts om de geleiders
van 7 cm te plaatsen. Bij twijfel
mag u altijd contact opnemen
met ons!!
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In sommige gevallen is het mogelijk een kleiner type kast te gebruiken.
Neem daarvoor contact op met ons.

