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Zorgvuldig opmeten is erg belangrijk voor een goed eindresultaat.  
Opmeten is niet moeilijk. Hieronder leest u precies wat u moet doen. 

Meet de maten altijd op drie verschillende plaatsen. Houd ook rekening met eventuele obstakels 
zoals een verwarmingsbuis, deurbeslag en naar binnen draaiende deuren en/of ramen.  
Een rolgordijn met mini cassette kan alleen op het kozijn (op de dag) worden gemonteerd.  
U meet altijd de glasmaat op, niet de kozijnmaat. 

De bovenbak van de mini cassette is in totaal 23 mm breder dan de bestelmaat. U moet dit niet bij de 
bestelmaat op te tellen, maar u dient wel rekening te houden met evenutele obstakels. 

Benodigdheden

Meten

Op de dag met rechte glaslatten Op de dag met schuine glaslatten

Let op:

Pen & Papier Rolmaat 

Breedte
Meet de breedte van het glas op 2 plaatsen 
en tel hier minimaal 40 mm bij op, dit is de 
maat die u dient te bestellen.  
De maat is vanaf buitenkant zijgeleider tot 
de andere buitenkant zijgeleider. 

Hoogte
Meet de hoogte van het glas op 2 plaatsen, 
en tel hier minimaal 40 mm bij op, dit is de 
maat die u dient te bestellen.  
De ingevulde maat is vanaf bovenkant  
cassette tot onderkant zijgeleider.

Breedte
Meet de breedte van het glas op 2 plaatsen 
aan de voorzijde van het kozijn en tel hier 
minimaal 40 mm bij op. Dit is de maat die 
u dient te bestellen.  
De maat is vanaf buitenkant zijgeleider tot 
de andere buitenkant zijgeleider. 

Hoogte
Meet aan de voorzijde van het kozijn, de 
hoogte van het glas op 2 plaatsen. Tel hier 
vervolgens minimaal 40 mm bij op, dit is 
de maat die u dient te bestellen.  
De ingevulde maat is vanaf bovenkant  
cassette tot onderkant zijgeleider.


