Meethulp
Verano RV40

Een goede voorbereiding
Houd rekening met onderstaande punten voordat je een rolluik gaat bestellen. Meet de breedte en hoogte altijd op drie plaatsen ter controle, omdat de muur scheef kan lopen. Als je het rolluik zelf inmeet is dat
voor jouw eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze
instructie slechts als hulpmiddel. Ben je niet zeker over het zelf inmeten en wil je geen risico op een verkeerd
besteld product? Laat dan onze inmeter langskomen.
Bepaal de plaatsing
Bepaal vooraf hoe je het rolluik wilt monteren:
A. Op de muur: kast en geleiders worden op de muur bevestigd (HTF).
B. Op het kozijn: kast en geleiders worden tussen twee muren op het kozijn bevestigd (HTF).
C. Combinatie: kast wordt op de muur bevestigd en geleiders tussen twee muren (LHTF).
Bepaal de breedte
A. Breedte = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 110 mm
B. Breedte = de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 5 mm
C. Breedte = de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 5 mm
Breedte (B) =

mm

Bepaal de hoogte
A. Hoogte = de grootst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat
B. Hoogte = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat
C. Hoogte = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat
Hoogte (H) =
Kapmaat [mm]
Hoogte bij (Y) in mm
850 t/m 1234
1235 t/m 1619
1620 t/m 1994
1995 t/m 2795

mm

Kapmaat in mm
150
165
180
205

Kies de bedieningszijde
Bepaal de bedieningszijde altijd van buitenaf gezien.
Als het snoer (elektrische bediening) buiten aan de
linkerkant naar binnen gaat, zit deze van binnenuit
gezien aan de rechterkant en vice versa.
Links

Rechts

Extra aandachtspunten
Let op eventuele obstakels en vensterbank: houd rekening met ventilatieroosters, klinken en andere obstakels die het rolluik kunnen beschadigen of ervoor zorgen dat het rolluik niet goed sluit. Is er geen aanslag
aanwezig? Vergeet dan geen valse vensterbank (hoekprofiel) mee te bestellen.
Dakkapel of lage goot: komt het rolluik op een dakkapel of uitbouw? Houd dan rekening met de ruimte
tussen de bovenkant van het kozijn en de goot of dakrand, zodat de omkasting geplaatst kan worden. Een
alternatief is om het rolluik op het kozijn te plaatsen. Houd dan rekening met ramen en deuren die naar
buiten toe draaien. In sommige gevallen is een rolluik niet mogelijk.

