Meetinstructie Luxaflex Dubbele Plissé hordeur Allure
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 gemonteerd
– 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.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat
(in mm)

“Op de dag”= voor het kozijn
– Het product wordt op het kozijn gemonteerd
– Meet de grootste breedte en hoogte(dagmaat)
– Tel hierbij voor de linkerzijde 34mm en rechterzijde 34mm
in de breedte, totaal +68mm
– Tel hierbij voor de bovenzijde 34mm en onderzijde 34mm bij
in de hoogte, totaal +68mm
– Indien o.d.d. montage gewenst is gebruik dan de o.d.d.
montageset

“Op de dag drempelloos”= voor het kozijn
– Het product wordt op het kozijn gemonteerd
– Meet de grootste breedte en hoogte(dagmaat)
– Tel hierbij voor de linkerzijde 34mm en
rechterzijde 34mm bij
in de breedte, totaal +68mm
– Tel hierbij voor de bovenzijde 34mm

“METEN IS WETEN”
Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus.

bij

Profielkleuren
Wit (RAL 9010), kunststof hoekstukken zwart.
Crème (RAL 9001), kunststof hoekstukken crème.
Zwart mat (RAL 9005), kunststof hoekstukken zwart.
Antraciet (RAL 7016), kunststof hoekstukken zwart.
Zilver (RAL 9006), kunststof hoekstukken zwart.
Gaas
Zwart (standaard).
Grijs (max 2600 mm hoog)
Bij een Plissé Hordeur Allure breder dan 1000 mm zal er bij een ingevouwen situatie een strookje
gaas zichtbaar blijven. Bovenzijde rupsketting kan in bepaalde hoogte-maten onder het
bovenprofiel zichtbaar zijn.
De maatvoering welke u opgeeft is inclusief bovenprofiel.
Hieronder kunt u de maatvoering zien.
Voorbeeld u heeft als hoogte maat 2230mm gemeten dan valt dit onder
maatvoering J96 2211-2240, deurmaat exclusief bovenprofiel is dan 2197mm

