
Montage tussen de glaslatten* 
Bestelbreedte =  
glasbreedte incl. afdichtlip 
Bestelhoogte = glashoogte

Houd er rekening mee dat de diepte van de 
raamsponning minimaal 25-35 mm moet zijn.

Montage in de dag 
Bestelbreedte = nisbreedte  
Bestelhoogte = nishoogte

Montage op de venster-
vleugel* 
Bestelbreedte = glasbreedte 
incl. afdichtlip   
+ gewenste overlapping  
Bestelhoogte = hoogte 
kozijnvleugel

Montage op de dag 
Bestelbreedte = nisbreedte + 
5-6 cm aan elke kant 
Bestelhoogte = nishoogte + 
gewenste overlapping*

*De bestelhoogte dient in totaal 12 cm 
groter te zijn dan de nishoogte om voor 
voldoende afdekking te zorgen.

•  Gebruik een rolmaat en meet op verschillende plaatsen om mogelijke afwijkingen te voorkomen.
• Bepaal de afmetingen onder een rechte hoek (een waterpas kan hier eventueel nuttig zijn). 
•  Houd er bij het plannen van je raamdecoratie rekening mee dat uitstekende objecten zoals raamgrepen, radiatoren of 

vensterbanken tijdens de montage in de weg kunnen zitten.

• Glashoogte: hoogte van het glas
• Glasbreedte: breedte van het glas inclusief 

afdichtlip
• Kozijnvleugel: beweegbaar sluitoppervlak van het 

raam (kozijn, beglazing en beslag)
• Nis: raam inclusief kozijn tot de muur
• Montagehoogte: montagepunt tot aan de vloer

BELANGRIJKE AFMETINGEN

DEZE AFMETINGEN HEB JE NODIG

BELANGRIJKE MEETINSTRUCTIES

• Losse koorden en lussen zijn een veiligheidsrisico 
voor spelende kinderen. Daarom worden de bedie-
ningskoorden van de SOLUNA-zonwering altijd zo 
gemaakt, dat ze geen gevaar voor kinderen vormen. 

• Naar beneden hangende bedieningskoorden moe-
ten minimaal 150 cm/1500 mm boven de vloer 
eindigen. 

• De lengte van de bedieningskoorden word afhan-
kelijk van de montagehoogte van de zonwering 
berekend en ingekort: bedieningskoord = gemeten 
montagehoogte minus 150 cm/1500 mm.
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PLISSÉS EN PLISSÉGORDIJNEN  
MET HONINGRAATSTRUCTUUR 
ZO MEET JE GOED
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Notities voor je project (bijv. kleur, bevestiging, kamer):

PLISSÉS /  PLISSÉGORDIJNEN MET HONINGRAATSTRUCTUUR:  VOER HIER JE MATEN IN.

Niet alle afmetingen hoeven te worden bepaald - afhankelijk van de montagewijze liggen bepaalde afmetingen vast.  
De bestelmaten worden met behulp van bovengenoemde aftrek-/optelmaten bepaald. Houd er rekening mee 
dat de bestelmaten niet hetzelfde zijn als de productafmetingen. Bij de bestelmaten wordt o.a. het montage-
materiaal meegenomen. 

Raam 1
Soort raamdecoratie (bijv. plissés)

Breedte in mm Hoogte in mm
Glasbreedte incl. afdichtlip / glashoogte
Kozijnvleugel
Nis
Bestelafmetingen

Montagewijze:  Tussen de glaslatten   Op de venstervleugel   In de dag   op de dag   Op de muur   Plafond

Montagehoogte

Raam 2
Soort raamdecoratie (bijv. plissés)

Breedte in mm Hoogte in mm
Glasbreedte incl. afdichtlip / glashoogte
Kozijnvleugel
Nis
Bestelafmetingen

Montagewijze:  Tussen de glaslatten   Op de venstervleugel   In de dag   op de dag   Op de muur   Plafond

Montagehoogte

Raam 3
Soort raamdecoratie (bijv. plissés)

Breedte in mm Hoogte in mm
Glasbreedte incl. afdichtlip / glashoogte
Kozijnvleugel
Nis
Bestelafmetingen

Montagewijze:  Tussen de glaslatten   Op de venstervleugel   In de dag   op de dag   Op de muur   Plafond

Montagehoogte

1500065401000116.indd   21500065401000116.indd   2 16.08.22   11:4816.08.22   11:48


