
         Bepaal de plaatsing: Op de dag met rechte of schuine glaslatten?

         Rechte glaslatten          Schuine glaslatten

 Let op eventuele obstakels!

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

Rolgordijnen met mini cassette www.inhuisplaza.nl
Meetinstructies

• Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
• Uitstekende deur en/of raambeslag
• Verwarmingsbuizen
• Een rolgordijn met mini cassette kan alleen op    
  de dag gemonteerd worden.

Let op: je hebt minimaal 23mm aan weerszijden nodig 
voor de gordijn geleiders.

Meet de breedte van het 
glas op 3 plaatsen, neem 
de grootste maat en tel 
hier minimaal 46 mm bij 
op, dit is de maat die je 
dient te bestellen.
De maat is vanaf
buitenkant zijgeleiders.

Meet de breedte van het 
glas op 3 plaatsen aan de 
voorzijde van het kozijn en 
tel hier minimaal 46 mm bij 
op. Dit is de maat die
je dient te bestellen.
De maat is vanaf
buitenkant zijgeleider tot
de andere buitenkant 
zijgeleider.

Meet de hoogte van het 
glas op 3 plaatsen, neem 
de grootste maat
en tel hier minimaal 79 
mm bij op, dit is de
maat die je dient te
bestellen. De ingevulde 
maat is vanaf bovenkant
cassette tot onderkant 
zijgeleider.

Meet aan de voorzijde 
van het kozijn, de hoogte 
van het glas op 3 plaat-
sen, neem de grootste 
hoogtemaat. Tel hier
vervolgens minimaal 
79mm bij op, dit is de maat 
die je dient te bestellen.
De ingevulde maat is vanaf 
bovenkant cassette tot 
onderkant zijgeleider.

Let op: je hebt minimaal 23mm aan weerszijden nodig 
voor de gordijn geleiders.
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Breedte: Breedte:Hoogte: Hoogte:

Heb je nog vragen?

 Wij zorgen ervoor dat het altijd past! Toch hulp nodig bij het meten? 

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij 
ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Maak gebruik van onze foto service, 
WhatsApp je foto naar 06-27498631 en je 
krijgt binnen 24 uur antwoord.

Nog vragen?
Bel +31(0)180 - 5555 900 of kijk op www.inhuisplaza.nl

GlasKozijn Kozijn

Min. 23mm Min. 23mm 


