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3 3 6 8 7 1 2 5 -2 1 1 1 1 71Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden. 

In de dag montage

Inmeetinstructie

Géén extra zijruimte nodig Montage IN het kozijn 

Producten die geschikt zijn  Benodigde vrije ruimte

voor in de dag montage  die rondom nodig is

Inzet raamhor 0 mm 

Voorzet raamhor standaard 8 mm  

Inklem raamhor met borstel 0 mm

Rol raamhor standaard 0 mm

Rol raamhor dakraam montage 0 mm

Plissé raamhor 0 mm

Inzet raamhor

Kleinste maat B =      mm

Kleinste maat H =      mm

Voorzet raamhor standaard

Kleinste maat B =      mm

Kleinste maat H =      mm

Inklem raamhor met borstel

Kleinste maat B =      mm

Kleinste maat H =      mm 

Rol raamhor standaard

Kleinste maat B =      mm

Kleinste maat H =      mm

Rol raamhor dakraam montage

Kleinste maat B =      mm

Kleinste maat H =      mm 

   

Plissé raamhor

Kleinste maat B =      mm

Kleinste maat H =      mm

Inmeetinstructie
Meet de breedtemaat (B) en de hoogtemaat (H) tussen de muren in mm. 

Doe dit op minimaal 3 plaatsen ter controle; de muur kan scheef lopen.
H1

H2

H3

B1 B2 B3

Bestelmaten   Let op! De bestelmaten zijn de strak gemeten maten
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Op de dag montage

Inmeetinstructie
Meet de breedtemaat (B) en de hoogtemaat (H) tussen de muren in mm. 

Doe dit op minimaal 3 plaatsen ter controle; de muur kan scheef lopen.

Zijruimte nodig voor montageMontage OP het kozijn 

Producten die geschikt zijn  Benodigde vrije ruimte

voor op de dag montage   die rondom nodig is

Voorzet raamhor standaard 26 mm rondom 

Voorzet raamhor met RVS klem 16 mm rondom 

Rol raamhor standaard  32 mm links/rechts + 47 mm boven

Rol raamhor dakraam montage 32 mm links/rechts/onder + 47 mm boven 

Plissé raamhor   49 mm links/rechts + 49 mm boven 

Scharnierende raamhor   3 mm rondom*

H1

H2

H3

B1 B2 B3

Bestelmaten     

Voorzet raamhor standaard met lip

Grootste maat B + 52 mm =    mm

Grootste maat H + 52 mm =    mm

Voorzet raamhor standaard zonder lip

Grootste maat B + 38 mm =    mm

Grootste maat H + 38 mm =    mm

Voorzet raamhor met RVS klem

Grootste maat B + 29 mm =    mm

Grootste maat H + 29 mm =    mm

Rol raamhor standaard

Grootste maat B + 64 mm =    mm

Grootste maat H + 47 mm =    mm

Rol raamhor dakraam montage

Grootste maat B + 64 mm =    mm

Grootste maat H + 79 mm =    mm

Plissé raamhor

Grootste maat B + 98 mm =    mm

Grootste maat H + 49 mm =    mm 

Scharnierende raamhor*

Grootste maat B   =    mm

Grootste maat H   =    mm

* De maakmaat is exclusief de maatvoering van scharnieren en 
magneet
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