
 

 

Meetinstructie  Rolluik                      

 

Bekijkt u de tekeningen en maak eerst een keuze voor montage “op de dag” of 

“in de dag” en vergelijk deze met uw situatie waarin u het rolluik wenst te gaan 

plaatsen. Let u op uitstekende onderdelen zoals stenen, klinken, scharnieren of 

dorpels etc.  

Onderstaande instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor 

het opmeten van de juiste maten. 

 1 Obstakels? 

Bekijk eerst goed of er geen deur-raamhendels, verwarmingsbuizen, 

ventilatieroosters of andere obstakels in de weg zitten. 

U dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een 

rolluik  worden alleen de zijgeleiders vast geschroefd. De boven bak wordt in de 

zijgeleiders vast gezet met “pootjes” 

  

 2 “In de dag”,  of  “op de dag”  montage ? 

Wordt het product in het kozijn ("in de dag" montage) of op het kozijn ("op de 

dag" montage) geplaatst? 

Montage in de dag (IDD) 

Betreft het een raam of deur die naar binnen open draait, dan is dit de beste 

montage mogelijkheid 

Meten ´In de dag : 

 

 

 

 

               

 

 

Montage in de dag ( dus op het kozijn ) 

Bij bestelling van het Rolluik  neemt u de kleinste gemeten breedtemaat ( c/d 

) en daar trekt u 0.5cm van af, dit is uw bestel breedtemaat!  



 

 

Bij bestelling van het Rolluik neemt u de kleinste gemeten hoogtemaat ( a/b ), 

minus 0.5 cm. Dit is uw bestel hoogtemaat!  

Als het raam nog open moet kunnen moet u er rekening te houden met de 

hoogte van de kast .Dit kan inhouden dat de kast voor het raam komt en dat 

naar buiten draaiende ramen niet meer functioneren 

Bij zijgeleiders kiest u type HTF of  LHTF voor "in de dag" montage 

 

Montage op de dag (ODD) ( op de muur ) 

Betreft het een raam of deur die naar buiten open draait, dan is dit de beste 

montage mogelijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelling` op de dag  ( op de muur ) 

Bij bestelling van het Rolluik  neemt u de kleinste gemeten (C/D )breedtemaat 

en daar telt u 12 cm bij op, dit is uw Bestel breedtemaat!  

Bij bestelling van het Rolluik neemt  u de hoogste gemeten hoogtemaat (A/B ) 

en daar telt u de kastmaat bij op , dit is uw Bestel hoogtemaat!     

Bij zijgeleiders kiest u type HTF voor "op de dag" montage 

 

 

 

 



 

 

Maximale hoogte bij verschillende kastafmetingen: 

Kast  15.0  
 
16.5  18.0  20.5  

Geleiderhoogte (cm)  125.0 
 
163.5 202.0 299.5 

Totale hoogte (cm) 140.0 
 
180.0 220.0 320.0 

 

Let op: 

Bij bandbediening moet u een gat van 20MM haaks naar binnen boren, 

controleer of dit mogelijk is! 

Bij een elektrische bediening kunt u de motorkabel op vrijwel elke positie naar 

binnen brengen met een boorgat van 8mm 

   

Belangrijk 

- voor de opvang van het pantser aan de onderzijde dient een aanslag aanwezig 

te zijn (bijv. de lekdorpel). Indien deze niet aanwezig is, kunt u tegen meerprijs 

een valse vensterbank bestellen. 

(zie prijslijst) 

 


