
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

Stap 1  Breedte bepalen 
Voor het bepalen van de breedtemaat meet je de 
breedte (B) tussen de muren. Doe dit minimaal op twee 
plaatsen ter controle! De muur kan namelijk scheef zijn. 

Voor montage 'op de dag' 
Neem de grootst gemeten breedtemaat (B) en noteer 
deze. Wij berekenen uiteindelijk de breedte voor je uit. 
Let op: mocht je situatie afwijkend zijn of twijfel je? 
Neem dan contact op met onze klantenservice. 

 

Voor montage 'in de dag' 
Neem de kleinst gemeten breedtemaat (B) en trek hier 
2 millimeter vanaf. Nu heb je de bestelmaat van de 
breedte vastgesteld. 

   

Stap 2  Hoogte bepalen 
Voor het bepalen van de hoogtemaat (H), meet je van 
boven tot onderaan de vensterbank. Doe dit op 
minimaal twee plaatsen ter controle! 

Noteer vervolgens de grootst gemeten maat. Bepaal nu 
op welke manier je het rolluik gaat monteren. Zie stap 3 
voor de montage 'op de dag' , of stap 4 voor de 
montage 'in de dag'. 

    Neem de grootst gemeten breedtemaat (B) en noteer                   
deze. Wij berekenen uiteindelijk de breedte voor je uit.  
    Let  op: mocht je situatie afwijkend zijn of twijfel je? 

   Neem dan contact op met onze klantenservice. 
 

  Voor montage 'in de dag'  
  Neem de kleinst gemeten breedtemaat (B) en trek hier 2                              
millimeter  vanaf.  Nu  heb  je  de  bestelmaat  van  de 
  breedte vastgesteld. 

 

 

 

Stap 3 Montage op de dag 
Bij montage‘op de dag’ worden zowel de omkasting (als 
de geleiders op de muur gemonteerd. Hierbij worden 
HTF geleiders toegepast. 

In stap 1 heb je de breedte genoteerd. Dit is de breedte 
van de gatmaat, wij berekenen vervolgens de afmetin- 
gen van de kast en geleiders hierbij op, jij hoeft verder 
niets te doen. Wil je extra marge in de breedte 
toepassen? Tel deze gewenste marge dan op je  breedte. 

In stap 2 heb je de hoogte bepaald (A). Dit is de geleider 
hoogte oftewel de gatmaat hoogte. Wij berekenen 
vervolgens voor jou de totale hoogte (B), door de 
kasthoogte (K) hierbij op te tellen. 

 

   
 

Stap 4 Montage in de dag 
Bij montage 'in de dag' wordt de kast boven de gatmaat 
gemonteerd. De geleiders monteer je tussen de muren. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van LHTF geleiders. 

Neem de kleinst gemeten breedtemaat in stap 1 en trek 
hier 2 millimeter vanaf, zodat er speling is om te 
monteren. 

In stap 2 heb je de hoogtemaat bepaald (A). Dit is de 
geleiderhoogte oftewel de gatmaat hoogte. Wij 
berekenen vervolgens voor jouw de totale hoogte (B), 
door de kasthoogte (K) hierbij op te tellen. Wil je de kast 
(K) ook‘in de dag’ verwerken? Dan kun je dit ook 
eenvoudig aangeven wanneer je rolluik naar wens 
samenstelt, zodoende blijft de totale hoogte de gatmaat 
hoogte (A). 

Tip I Vensterbank ontbreekt 
Je rolluik heeft een vaste aanslag nodig bij het sluiten. 
Meestal is hiervoor de bestaande vensterbank of vloer 
voldoende. Indien er geen aanslag aanwezig is 
(bijvoorbeeld bij een dakkapel), dien je een valse 
vensterbank mee te bestellen. Dit zorgt ervoor dat de 
geleiders op deze valse vensterbank komen te rusten, 
zodat de lamellen er niet onderuit kunnen zakken. 

De valse vensterbank is een hoekprofiel, verkrijgbaar in 
diverse afmetingen, en kan in dezelfde kleur als het 
rolluik worden geleverd. Selecteer eenvoudig bij het 
online bestellen welke afmeting het best voor jouw 
situatie passend is. 

Tip II Afwijkende situaties 
Bekijk voordat je een rolluik(en) gaat bestellen indien er 
geen naar buiten draaiende ramen of deuren aanwezig 
zijn. Is dit echter wel het geval neem dan minimaal een 
extra 20 millimeter op je vastgestelde hoogtemaat 
zodat je uiteindelijk voorkomt dat het draaiende deel 
niet tegen de onderzijde van je rolluik schaaft en 
eventuele  beschadigingen realiseert. 
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