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SCREEN/WINDVASTE RITS SCREEN OP DE MUUR (zie tekening A)
Meet de breedtemaat tussen de muren in. Tel hier 2x de breedte van de zijgeleider bij
op.(de geleiders staan per screentype aangegeven bij de voorbeeld foto’s) U heeft nu de
juiste breedtemaat. De breedtemaat die u opgeeft is de totale breedte
van de screen inclusief zijgeleiders.
Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in. Tel hier
de maat van de kast en onderlijst bij op. ( maten van kasten en onderlijsten staan per
product aangegeven bij de voorbeeld foto’s)
U heeft nu de juiste hoogtemaat, voer deze in bij uw bestelling.
De hoogtemaat die u opgeeft is de totale hoogte van de screen inclusief kastmaat en
Onderlijst.
Bepaal ook van buitenaf gezien waar u de bediening wilt hebben, links of rechts. Ook is dit
de kant waar het eventuele band of motorsnoer naar binnen moet worden gevoerd. Dit
snoer komt aan de achterzijde uit de kast.
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SCREEN/WINDVASTE RITS SCREEN OP HET KOZIJN (zie tekening B, tussen de muren)
Meet de breedtemaat in cm tussen de muren in, doe dit onder aan het kozijn en ter controle
ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Trek hier 0,5 cm van af,
om aan beide kanten van het screen iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht.
Zo past uw screen altijd goed en klemt niet. De breedtemaat die u opgeeft is dus de totale
breedte van de screen inclusief zijgeleiders.
Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Trek hier
een halve centimeter vanaf, ook weer om iets speling te houden. U heeft nu de juiste maten,
voer deze in bij uw bestelling. De hoogtemaat die u opgeeft is de totale hoogtemaat
inclusief kast en onderlijst.
Bepaal ook van buitenaf gezien waar u de bediening / het motorsnoer door het kozijn wilt
voeren, links of rechts. Ook is dit de kant waar de eventuele band of
binnen moet worden gevoerd. Deze band / snoer komt aan de achterzijde uit de kast.
het motorsnoer naar
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Indien u de screen niet direct op de muur of kozijn wil plaatsen, maar bijvoorbeeld tussen 2
muren, dan dient u hiervoor aparte geleiders te bestellen.
LHTF ZIJGELEIDERS (zie tekening C)

