Plissehordeur meten:

Opmeten breedte:
Meet de breedte van de deuropening, de ruimte tussen het kozijn in de dag. U kiest
de eerstvolgende breedte maat (bijvoorbeeld: is uw deuropening 122cm breed, dan
kiest u voor een deur van 130cm)
U kunt kiezen uit vier breedtes: 96 cm / 130 cm / 160cm / 190cm.

Opmeten Hoogte:
Meet de hoogte van de deuropening, van de drempel tot het kozijn aan de bovenkant
(in het kozijn ) Er zijn 23 standaard hoogtematen die oplopen met 3 cm.
Selecteer bij uw bestelling de maatvoering waarin uw maat valt. (Bijvoorbeeld u
meet 237cm hoogte dan heeft u deur ZB.15 nodig 236.1 tot 239.0cm)
Kies een vlakke of schuine onderdorpel
Als de drempel van uw kozijn schuin afloopt, bestel dan een schuine onderstrip mee.
De schuine onderstrip vlakt de schuinte van de drempel op zodat u een vlakke
onderkant krijgt waardoor de deur zonder problemen loopt. De hoogte bij een schuin
aflopende drempel meet u op het hoogste deel van de drempel. Dus de kortste maat.

Openslaande deuren / bovengeleider uit 1 stuk.
Heeft u openslaande deuren tot 190cm breed dan kunt u af met een enkele hordeur
tot 190cm, u kunt ook kiezen voor twee plissehordeuren die naar elkaar toe schuiven
als u dit mooier vindt.( U besteld dan twee losse deuren, indien gewenst met een
bovengeleider uit een stuk. Boven de 190cm breedte kunt u twee plisséhordeuren
bestellen die naar elkaar toe sluiten.

Deurknop in de weg?
Eventuele uitstekende deuronderdelen, zoals een deurknop of deurknippen zijn
meestal geen probleem om een plissé hordeur te plaatsen. De deur is meestal open
als u de hordeur dicht doet, belangrijkste is dat u rondom 4 cm ruimte heeft in de
dag

Op de dag set?
Indien u in de dag geen 4cm vrije ruimte heeft dan kunt u ervoor kiezen om de
hordeur op de dag te monteren (op het kozijn). U heeft hiervoor de op de dag set
nodig. Deze monteert u op het kozijn zodat er als het ware een kozijn op uw kozijn
ontstaat, hier monteert u dan de hordeur in.

