
4. Meetinstructie breedtemaat
Op de muur 
De breedte maat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 110 mm. Deze 110mm moet je 
zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur 
De breedte maat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 2mm. Deze 2mm moet je zelf 
van de breedte aftrekken. 

Op het kozijn 
De breedte maat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de 
breedte aftrekken. 
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1. Let op: de afmetingen die je 
invoert in de configurator zijn de 
totale breedte en de totale hoogte 
inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte
Waar u het rolluik ook plaats, zit er 
geen deurklink of ventilatierooster 
etc. in de weg?

3. Meetinstructie hoogte
Voor de hoogtemaat geeft u de 
exacte maat door zoals in de 
afbeelding + de afmeting van de 
kast in millimeters. 137mm, 150mm, 
165mm, 180mm of 205mm.
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