Benodigdheden
•
•
•

Pen
Papier
Rolmaat/ meetlat

Tips voor het inmeten
•
•
•

Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.

Stap 1: Wat voor soort kozijn heeft u?
Kunststof kozijn

Aluminium kozijn

Ga hieronder verder met de keuze A of B

Het smartfitsysteem is niet geschikt voor houten kozijnen en voor onderstaande (dunne, niet flexibele) rubbers:

Lucht- of ventilatieroosters
Wanneer u een (uitstekend) luchtrooster heeft, kunt u kiezen voor een [smartfit] plisségordijn. In plaats
van de gehele hoogte neemt u de hoogte tot aan het rooster -25 mm. De bovenkant van het frame zal dan
precies tegen het rooster aan vallen, waardoor het systeem niet over het rooster heen komt of in het
geval van een uitstekend rooster het systeem niet past.
Als u het smartfit systeem op deze manier monteert, zult u van buiten wel de achterzijde van het systeem
zien. De bovenkant sluit namelijk niet zoals de zijkanten en de onderzijde aan op de glaslatten. De
achterkant van het frame ziet eruit als op onderstaande foto.
(Dit is een foto van het smartfit systeem met een rolgordijn)

Stap 2: Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?
Kunststof kozijn

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen
tussen de glaslatten.
De kleinst gemeten breedte is de breedtemaat (X)
Meet de maat op van het rubber:
•
•

Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen
aftrek toe
Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het
rubber – 6 mm als aftrek toe
Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, neem
dan 10 - 6 = 4 mm aftrek toe.

Aluminium kozijn
Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen
tussen de glaslatten.
Neem de kleinst gemeten breedtemaat (X) – 4 mm
Meet de maat op van het rubber:
•
•

Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen aftrek
toe
Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het
rubber – 6 mm als extra aftrek toe

Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, neem dan 10 6 = 4 mm aftrek toe

Vergeet niet om aftrek te nemen als het rubber breder dan 6 mm is.

Stap 3: Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?
Kunststof kozijn
Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de
glaslatten.
De kleinst gemeten hoogte is de hoogtemaat (Y)
Aluminium kozijn
Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de
glaslatten.
Neem de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) – 7 mm

Stap 4: Bepaal het steuntype aan de hand van de sponningdiepte (glaslatdiepte)

Ten behoeve van de montage dient u de maat van de
montagesteuntjes op te geven. Hiervoor moet u de
sponningdiepte ofwel glaslatdiepte opmeten. Dit is de
maat gemeten vanaf het glas tot aan de voorzijde van
de glaslat (meestal tussen 18-24 mm). De maat van de
montagesteuntjes is afhankelijk van de sponningdiepte.

Hulp nodig met inmeten?
Wij helpen u graag. Wij hebben een speciale online meethulp via:
1. Telefoon
2. Whatsapp
3. Of per email

Ga naar www.plissegordijnenexpert.nl/inmeten
voor instructies.

