Meetinstructie Luxaflex Vertica ZIP 85
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 screen op het kozijn of tussen twee muren, wordt de omkasting en
de geleiders op het kozijn gemonteerd. Een screen 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 10mm 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. Mocht
er geen vensterbank aanwezig zijn, dan meet u tot de gewenste maat onder het
kozijn.
- Noteer de kleinst gemeten hoogte maat en haal van deze maat 10mm af, zodat u een
kleine speling heeft. Dit is uw hoogte bestelmaat.

Voorbeeld: Uw kozijn is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex screen bestellen.
Bestelmaat wordt 1240 mm breed en 1490 mm hoog.

“Bevestiging op de muur”
Bij het plaatsen van een screen 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 76 millimeter op (=2x zijgeleiders van 38 millimeter).
Dit is uw breedte 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 85mm. Dit is uw hoogte bestelmaat.

Voorbeeld: de buitenmaat van het kozijn is 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex screen bestellen.
Bestelmaat: 1326 mm breed(inclusief de zijgeleiders) en
1585 mm (inclusief omkasting 85mm hoog bij gemeten hoogte van 1500mm)

Overige informatie:
Als u de screen 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).
De bestelmaten zijn altijd inclusief omkasting en geleiders.
Houdt u rekening mee dat wanneer u een screen op het kozijn of muur monteert, er geen obstakels in
de weg zitten.

