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Meetinstructie
Horizontale aluminium- en houten jaloezieën
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Voor uw bestelling dient u ons de maakmaten op te geven van de jaloezie.
Wanneer de jaloezie ergens tussen komt te hangen, spreken wij van een ‘in-de-dag montage’.
Zo niet, dan wordt de jaloezie op-de-dag gemonteerd.

breedte kozijn (b)

Kantel- en kiepramen en/of deuren

Plaatsing in de dag

Bij montage op ramen en deuren bepalen de afmetingen

Breedtemaat op het bestelformulier =

van de eventueel aanwezige glaslat of vorm van het kozijn

breedtemaat kozijn* – 1cm
* Breedte boven en onder in kozijn meten en
kleinste maat nemen!

of het product op-de-dag of in-de-dag kan worden
geplaatst. Houdt er rekening mee dat het raam of de deur
geopend kan worden. Bij 16 en 25mm jaloezieën bedraagt

Hoogtemaat op het bestelformulier =

de afmeting van de bovenbak ca. 25 x 25 mm. Bij 25 mm-

hoogtemaat kozijn. **
** Met behulp van het optrekkoord en remmechanisme kan
het product tot op de gewenste hoogte worden gemaakt.
Let goed op of ramen en deuren nog wel (naar binnen toe)
geopend kunnen worden. Vraag eventueel de pakkethoogte
van de jaloezie op t.b.v. het betreffende raam. Indien het
raam niet geopend kan worden, kiest u dan voor plaatsing
op de dag.

houten- en 35 mm-aluminium jaloezieën bedraagt de
afmeting van de bovenbak ca. 40 x 40 mm. Bij 50 mm
jaloezieën is dat ca. 51x57 mm!
Bij houten jaloezieën wordt er ook een afdeklat op de
bovenbak geplaatst. Daardoor neemt de totale maat van de
bovenbak toe.
Houdt bij de breedtemaat ook rekening met eventuele
hendels op deuren en/of ramen.
1 Schuine glaslat (B1)

Plaatsing op de dag
In dit geval moet de jaloezie groter zijn dan de afmetingen

glas

van het raam/het kozijn/de niche.
Breedte maakmaat jaloezie = breedtemaat opening + 8 cm,

25 mm = minimale diepte van glaslat

hoogte maakmaat jaloezie = hoogtemaat opening + 8 cm.
Let wel op eventuele obstakels zoals bijvoorbeeld
radiatoren, waterleidingen, etc.

B
= maakmaat (te bestellen breedtemaat)

2 Rechte glaslat (B2)
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25 mm = minimale diepte van glaslat
B – 5 mm
= maakmaat (te bestellen breedtemaat)

Aan deze meetinstructie kunnen geen rechten
worden ontleend.

