MEET- & MONTAGEINSTRUCTIES ZONWERINGSTORE.NL
Het inmeten van raambekleding en binnenzonwering is over het algemeen niet moeilijk. Echter zijn
er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Lees daarom onderstaande tips goed door.
Het monteren van de producten is nog veel eenvoudiger; over het algemeen een kwestie van de
steuntjes plaatsen en de bovenbak erin klikken. Sowieso wordt bij ieder product een duidelijke
omschrijving bijgeleverd. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd benaderen en
helpen wij u met informatie en tips. Wanneer u de producten door onze professionele monteurs
wilt laten meten en/ of monteren, dan is dit mogelijk in de provincie Zuid Holland of op aanvraag.
Om te beginnen is het belangrijk om twee begrippen te onderscheiden: ‘in de dag’ en ‘op de dag’.
Met ‘in de dag’ wordt bedoeld dat het product in het kozijn wordt geplaatst. Met ‘op de dag’ wordt
bedoeld dat het product op het kozijn wordt geplaatst.

In de dag montage
Wanneer het product in de dag wordt geplaatst is het belangrijk dat het product niet helemaal
strak hangt, maar altijd iets vrij van het kozijn. Tip: meet de breedte altijd op 3 punten (hoog,
midden en laag) en neem de kleinste maat. Van deze kleinste maat adviseren wij minimaal 5mm te
corrigeren. Wat betreft de hoogtemaat is het afhankelijk van het product. Bij Duettes, Plissés,
Rolgordijnen en Twist Rolgordijnen/ Duorolgordijnen kun je de strakke hoogtemaat aanhouden. Wij
adviseren wel op de hoogte op twee plaatsen te controleren, zowel links als rechts. Bij producten
als Horizontale Jaloezieën, Houten Jaloezieën, Lamellen, Vouwgordijnen adviseren wij bij een ‘in de
dag’ montage ook 5mm te corrigeren van de kortste hoogtemaat.

Op de dag montage
Wanneer het product op de dag wordt geplaatst en dus op het kozijn, moet het product altijd wat
breder worden gemaakt dat de breedtemaat van het kozijn. Hoeveel breder hangt af van het
product en de situatie, maar over het algemeen wordt er circa 5cm extra toegevoegd aan de
strakke maat.
Wat betreft de hoogtemaat is het afhankelijk van het product en de situatie. Hangt het product
bijvoorbeeld vrij of is er sprake van een vensterbank, of komt het product tot op de grond. Kijk dus
altijd goed tot welk punt het product moet komen en geef deze maat op.
Heb je vragen over inmeten of monteren, stuur ons dan een email naar info@zonweringstore.nl

