Meetinstructie Luxaflex Duette
Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren
– Het product wordt in het kozijn gehangen
– Meet de breedte van het kozijn links en rechts
– Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
– Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen
(onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de
maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt.
Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt
u 5 mm vanaf.
Meet de hoogte van de dagopening zowel links als
rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal
daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een
vrijhangend product. Bestel de kleinst gemeten
breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.
Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex Duette/Plissé Shades bestellen.
Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn
– Het product wordt op het kozijn gehangen
– Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
– Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
– Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.

“METEN IS WETEN”
Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie
voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.
Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder
deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U
bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

Trufit meten in de dag

De maten zijn uw bestelmaten(productmaat).
Voor het inmeten type Trufit is een meethulp beschikbaar. U heeft dit nodig om de juiste maat
op te meten. U kunt een meethulp voor € 7,50 bestellen. U kunt uw gegevens naar info@zonweringshop.nl sturen, dan gaan wij voor u zorgen dat de meethulp toegestuurd wordt. Dit bedrag
wordt gecrediteerd als u de bestelling plaats van Trufit uitvoering bij Zonweringshop.nl.

Afmetingen bovenbak en onderlat

Indicatie pakkethoogte koordrem

Voor het inmeten type FrameFix is een meethulp beschikbaar. U heeft dit nodig om de juiste
maat op te meten. U kunt een meethulp voor € 7,50 bestellen. U kunt uw gegevens naar
info@zonweringshop.nl sturen, dan gaan wij voor u zorgen dat de meethulp toegestuurd wordt.
Dit bedrag wordt gecrediteerd als u de bestelling plaats van Framefix bij Zonweringshop.nl.

Meetinstructies voor erker met rechte hoeken
Heeft u een erker met een rechte hoek, dan kunt u onderstaande instructies aanhouden.

Optie 1 Duette/plissé over de gehele lengte voor het grote raam(A) en zijramen(B) aansluitend.
Dit is de meest voorkomende methode van een installatie in een erker. De Duette/plissé loopt over
de gehele voorruit, bijna van hoek naar hoek, vervolgens worden de zijramen hierop aangesloten.
Om Duette/plissé aan de voorzijde(A) te meten
- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen. Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzijde
A en noteer de kleinste gemeten maat. Dit is de basismaat en gelijk productmaat van
raamzijde A noteer de kleinst gemeten maat en haal hier 5mm reductie vanaf. Dit wordt de
productmaat(blijvende maat).
Om Duette/plissé voor de zijramen(B) te meten
- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen van raamzijde B en noteer de kleinst gemeten
maat en haal hier 5mm reductie af en de afmeting van de bovenbak (onderstaand de
maatvoering van de bovenbakken per bediening-soort)
- Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzijde B en noteer de kleinste gemeten maat en haal
hier 5mm reductie af. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Voorbeeld: Uw raam A is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
Dan wordt de door u op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.
Raam B is op het smalste punt 660mm breed en op het laagste punt 1500mm hoog. Dan wordt de door u op te
geven maat met bijvoorbeeld smartcord bediening: 603mm breed en 1495mm hoog

Meetinstructies voor erker met rechte hoeken
Heeft u een erker met een rechte hoek, dan kunt u onderstaande instructies aanhouden.

Optie 2 Duette/plissé zijn ingekort om in de hoeken(A-B-C) van de erker samen te komen, zonder
overlapping. Dit wordt gedaan door een vierkante ruimte in de hoeken te laten.
Om Duette/plissé raamzijde A-B-C te meten
- Meet de strakke breedte maat op 3 plaatsen per raam. Bij raam A en C haalt u als reductie
de diepte van de afmeting van de bovenbak af (afhankelijk van de bedieningsvorm hebben
de bovenbakken een eigen afmeting). Bij raam B haalt u als reductie 2x de afmeting van de
bovenbak eraf. Dit wordt de productmaat (blijvende maat). Alle 3 de producten worden op
de dag besteld.
- Meet de hoogte op 3 plaatsen van raamzijdes A-B-C en noteer de kleinste gemeten maat en
haal hier 5mm reductie af. Dit wordt de productmaat(blijvende maat).

Voorbeeld: Uw raam A en C is op het smalste punt 660 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
Dan wordt de door u op te geven maat met bijvoorbeeld smartcord bediening : 608 mm breed en 1495 mm hoog.
Raam B is op het smalste punt 1250mm breed en op het laagste punt 1500mm hoog. Dan wordt de door u op te
geven maat met bijvoorbeeld smartcord bediening: 1146mm breed en 1495mm hoog

Installatie-/montagehoogte
Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage
hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren.
Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de
bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.
Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te
geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de
bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid
te waarborgen.

