ROLLUIKOPMAAT

MEETINSTRUCTIE ROLLUIKEN
Bepalen plaatsing rolluik en de breedte en hoogtemaat.
Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren.
Onderstaand vind u de verschillende methoden.

PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR (standaard)
Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur.
De geleiders komen naast uw raam of deur.
Breedtemaat
Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen
en neem de kleinste maat. Tel hier 11 cm bij op.
(2 x zijgeleider van 5,3 cm). U heeft nu de juiste breedtemaat.
Hoogtemaat
Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur
tot aan de onderkant van het kozijn. Neem de kleinste maat.
Tel hier de maat van de kap bij op. U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.
Bijzonderheden
Bij een aflopende “waterslag” waar de geleiders naast komen ( zie bovenstaande tekening) neemt u 2 cm extra
hoogte, zodat de geleiders netjes naast deze vensterbank uitkomen.
Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u ook 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder
de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.
Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen,
meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.
Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant
kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.
Voor vragen bij twijfel neemt u vooraf contact met ons op.
Geleiders
Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders.
Kijkt u van onderaf tegen de onderkant van de geleiders, hiervoor zijn afdekdoppen verkrijgbaar

Vlakke geleider
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PLAATSING ROLLUIK OP HET KOZIJN
Bij plaatsing op het kozijn, komen de kast en de geleiders
in de ruimte tussen uw muren. ( in de dag ). De geleiders
worden op het kozijn gemonteerd. De bak komt voor het raam.
Dit kan alleen bij naar binnen openende ramen.
Breedtemaat
Meet de maat in cm tussen de muren in. Doe dit onder aan
het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn.
De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat.
Trek hier 0.5 cm van af*
Hoogtemaat
Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan
de vensterbank in cm. Meet dit op twee plaatsen. Neem de
kleinste maat. Trek hier 0.5 centimeter vanaf*
Geleiders
Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders.

LET OP: Als de kap boven het kozijn wordt geplaatst: tel dan de kaphoogte erbij.

Vlakke geleider

*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw
rolluik altijd goed en klemt niet.
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PLAATSING TUSSEN TWEE MUREN
Breedtemaat
Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit onder aan
het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn.
De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat.
Verminder dit met 0,5 cm*
Hoogtemaat
Meet de juiste maat tussen de muren in. Dit links en rechts.
De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat.
Verminder dit met 0,5 cm* Komt de bak echter boven het
raam / deur, dan telt u de bakmaat hierbij op.
U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.
Geleiders
Bij deze methode kiest u voor hoek geleiders.
Bijzonderheden
Bij een aflopende “waterslag” waar de geleiders naast komen ( zie bovenstaande tekening) neemt u 1 cm extra
hoogte, zodat de geleiders netjes op deze vensterbank uitkomen. U kunt de voorkant van de geleiders afschuinen.
Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de
bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.
Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen,
meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.
Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant
kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.
Voor vragen bij twijfel neemt u vooraf contact met ons op.

Hoekgeleider

*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw
rolluik altijd goed en klemt niet.
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'VALSE' VENSTERBANK
Dit betreft montage voor een raam
Zit er bij u geen vensterbank? Vergeet dan niet om een
valse vensterbank te bestellen. Dit zorgt ervoor dat bij het
ontbreken van een vensterbank de lamellen op deze valse
vensterbank komen te rusten, zodat de lamellen er niet
onder uit kunnen zakken.
De valse vensterbank is een hoekprofiel.
Deze wordt in de zelfde kleur als de geleiders geleverd.

Profiel vaste vensterbank

Handbediening of elektrische bediening?
Indien u kiest voor handbediening, krijgt u een kastje waarin de band zichzelf oprolt. Door middel van trekken aan
deze band kunt u het rolluik laten zakken of omhoog trekken.
Voor grotere rolluiken ( vanaf 4 m2) kiest u het beste een kastje met vertraging, waarbij het rolluik gemakkelijker is
te bedienen ( denkt u aan de eerste versnelling op een fiets).
Al onze rolluiken kunnen worden voorzien van elektrische bediening. Wij werken uitsluitend met top kwaliteit
motoren, die worden ingebouwd in uw rolluik. De bediening kan met afstandsbediening of een draaischakelaar.
Afstandsbediende rolluiken hebben geen aparte ontvanger. Deze is in de motor ingebouwd. U krijgt bij
afstandsbediende rolluiken de handzender(s) voorgeprogrammeerd meegeleverd.
Iedere 1 kanaals zender is voor 1 rolluik of 1 groep rolluiken die tegelijk worden bediend. Een 4 kanaals zender is om
4 rolluiken of groepen rolluiken tegelijk of separaat te bedienen.
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Linkse of rechtse bediening
Bepaal, als de bak aan de buitenkant komt, van buitenaf gezien waar u het motorsnoer of de handbediening door de
muur wilt voeren, links of rechts.
Bepaal, als de bak aan de binnenkant komt, van binnenaf gezien waar het motorsnoer uit de kast komt, links of
rechts.
ALS DE DRAAD NIET UIT DE ACHTERKANT VAN DE KAST MOET KOMEN, DIT IN HET OPMERKINGENVELD BIJ DE BESTELLING DOORGEVEN

TABEL KASTMATEN
De maat van het rolluik is ALTIJD de breedte inclusief geleiders en de hoogte inclusief de kast.
Dit zijn de kastmaten van de verschillende rolluiken:
profitline
geleider
geleider
geleider
geleider

tot 115 cm
tot 153.5 cm
tot 192 cm
tot 279,5 cm

kast
kast
kast
kast

15 cm
16,5 cm
18 cm
20,5 cm

tot 130 cm rolluik hoogte
tot 170 cm rolluik hoogte
tot 210 cm rolluik hoogte
tot 300 cm rolluik hoogte

tot 115 cm
tot 153.5 cm
tot 192 cm
tot 279,5 cm

kast
kast
kast
kast

15 cm
16,5 cm
18 cm
20,5 cm

tot 130 cm rolluik hoogte
tot 170 cm rolluik hoogte
tot 210 cm rolluik hoogte
tot 300 cm rolluik hoogte

tot 115 cm
tot 153.5 cm
tot 192 cm
tot 279,5 cm

kast
kast
kast
kast

15 cm
16,5 cm
18 cm
20,5 cm

tot 130 cm rolluik hoogte
tot 170 cm rolluik hoogte
tot 210 cm rolluik hoogte
tot 300 cm rolluik hoogte

tot 115 cm
tot 143.5 cm
tot 192 cm
tot 279,5 cm

kast
kast
kast
kast

15 cm
16,5 cm
18 cm
20,5 cm

tot 130 cm rolluik hoogte
tot 160 cm rolluik hoogte
tot 210 cm rolluik hoogte
tot 300 cm rolluik hoogte

RV41
geleider
geleider
geleider
geleider
RV40
geleider
geleider
geleider
geleider
RV42
geleider
geleider
geleider
geleider
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