Meetinstructie Luxaflex LO38 Rolluiken
Bepaal eerst of het product “op het kozijn” of “op de muur” komt te hangen.

“Op het kozijn”= tussen het kozijn of muren
Bij het plaatsen van een rolluik op het kozijn of tussen twee muren, wordt de omkasting (of kap) en
de geleiders op het kozijn gemonteerd. Een rolluik kan in de nis (tussen twee muren) voor het
kozijn geplaatst worden.

Breedte meten
- Meet de breedte van het kozijn in millimeters tussen de muren in (de buitenmaat van het
kozijn), doet u dit op drie verschillende plaatsen, het kan dat het kozijn of muur
scheef/schuin loopt.
- Noteer altijd de kleinst gemeten breedte maat en haal van deze maat 5mm af, zodat u aan
beide kanten een speling heeft. Dit is uw breedte bestelmaat.
Hoogte meten
- Meet de hoogte van het kozijn in millimeters tot aan de vensterbank, dit doet u op drie
verschillende hoogtes, het kan dat het kozijn of muur scheef/schuin loopt.
- Noteer de kleinst gemeten hoogte maat en haal van deze maat 5mm af, zodat u een kleine
speling heeft.
- Let op: houd er rekeningmeet dat bij een geopend rolluik de onderlijst nog 15mm onder de
omkasting (kap) uitsteekt. Dit is uw hoogte bestelmaat.

Geleiders
- Bij bevestiging op het kozijn kiest u voor HTF geleiders
- Bij montage tussen twee muren kiest u voor LHTF geleiders (LHTF geleiders zijn voorzien
van een lip waardoor deze zijwaarts vastgezet kunnen worden.

Voorbeeld: Uw kozijn is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex rolluik bestellen.
Bestelmaat wordt 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Bevestiging op de muur”
Bij het plaatsen van een rolluik op de muur komt de omkasting (kap) boven het raamkozijn op de
muur en komen de geleiders naast het kozijn ook op de muur.

Breedte meten
- Meet de breedte van het kozijn in millimeters tussen de muren (de buitenmaat van het
kozijn). Bij deze maat telt u 106 millimeter op (=2x zijgeleiders van 53 millimeter). Dit is
breedte uw bestelmaat.
Hoogte meten
- Meet de hoogte in millimeters van de buitenmaat van het kozijn. Bij deze maat telt u de
maat van de omkasting* (kap) bij op. Dit is hoogte uw bestelmaat.
*de maatvoering van de omkasting (kap) wordt bepaald door de hoogte, zie schema onderstaand
kastmaat
150
165
180
205
230

hoogte
mm
1000-1299
1300-1699
1700-1899
1900-2899
2900-3800

Geleiders
- Bij bevestiging op de muur kiest u voor HTF geleiders

Voorbeeld: de buitenmaat van het kozijn is 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex rolluik bestellen.
Bestelmaat: 1356 mm breed(inclusief de zijgeleiders) en
1655 mm (inclusief kastmaat is 1665mm hoog bij gemeten hoogte van 1500mm)
Overige informatie:
- Als u het rolluik op het kozijn wilt monteren maar de omkasting boven het kozijn op de muur, dan meet u de
breedte volgens pagina 1 (op het kozijn= tussen kozijn/muren) en de hoogte volgens pagina 2(bevestiging op
de muur).
- Let op de onderlijst van een rolluik steekt ongeveer 15milimeter onder de omkasting uit.
- De bestelmaten zijn altijd inclusief omkasting en geleiders.
- Houdt u rekening mee dat wanneer u een rolluik op het kozijn of muur monteert, er geen obstakels in de weg
zitten.
- Heeft u een naar buiten openslaand raam boven in het kozijn? Let er goed op of het raam nog geopend kan
worden, als dit niet het geval is, adviseren wij het rolluik op de muur te plaatsen in plaats van op het kozijn.
- Bij uitstekende delen, zoals een deurklink, kunt u optioneel F- HTF 20 geleider bestellen, zodat het rolluik naar
voren komt.

-

HTF geleiders worden gebruikt om een rolluik op een muur of kozijn te plaatsen

-

LHTF geleiders worden gebruikt om een rolluik tussen twee muren in te plaatsen.
Een LHTF geleider lijkt op een HTF geleider, maar is voorzien van een lip zodat de
geleider tussen twee muren kan worden bevestigd.

-

F-HTF 20 geleiders worden gebruikt indien een obstakel (zoals deurklink) in de weg
zit. Het rolluik komt hiermee 20 millimeter naar voren.

-

F-HTF 12 geleiders worden gebruikt indien een obstakel (zoals deurklink) in de weg
zit. Het rolluik komt hiermee 12 millimeter naar voren.

-

F-HTF 12 geleiders worden gebruikt indien een obstakel(zoals deurklink) in de weg zit.
Het rolluik komt hierm …ee 12 millimeter naar voren.

