
MultiRol inmeten 
De MultiRol kan op twee manieren worden geplaatst. ‘Op-de-dag’ montage en 'In-de-dag' montage. 

Beide kennen verschillende manieren van meten waar we u graag over adviseren. 

 

‘Op-de-dag’ montage 

Wanneer u het rolluik op de muur wilt plaatsen, gebruikt u de ‘op-de-dag’ geleiders en hebben we het 

over ‘op-de-dag’ montage. In dit geval meet u de breedte tussen de stenen en telt daar de breedte van 

beide geleiders bij op (A.). De hoogte wordt bepaald door de maat vanaf de vensterbank of onderkant 

kozijn tot aan de bovenkant van het kozijn te meten (B.). Nu heeft u de geleider maat en hier telt u de 

hoogte van de kast bij op (C.). De grootte van de kast wordt bepaald door de hoogte van het rolluik. 

De breedtemaat die u dus opgeeft is de breedte tussen de stenen plus de breedte van de geleiders. 

De hoogtemaat die u opgeeft is de hoogte van het kozijn plus de hoogte van de kast. 

 

‘In-de-dag’ montage 

Wanneer u het rolluik tussen de muur wilt plaatsen, gebruikt u de ‘in-de-dag’ geleiders en hebben we 

het over ‘in-de-dag’ montage. In dit geval meet u de breedte tussen de stenen op minimaal 3 punten 

(D.). Vervolgens trekt u van de smalst gemeten maat 0,5 cm af voor de speling. De totale hoogte is de 

maat vanaf de vensterbank of onderkant kozijn tot aan de bovenkant van het kozijn. Nu heeft u de 

totale hoogte maat inclusief kast (E.). De grootte van de kast wordt bepaald door de hoogte van het 

rolluik. Let op: als u op het kozijn plaatst, komt de bak meestal een stuk voor het raam. Houdt daarom 

rekening met naar buiten opengaande bovenraampjes en uitstekend hang- en sluitwerk aan de 

buitenzijde. Ook dient u rekening te houden met de breedte van de zijgeleiders. Vindt u dit niet mooi 

of komt u dan in de problemen met het hang- en sluitwerk of scharnieren van het raam, plaats dan het 

rolluik op de muur. U moet dan wel de maat meten volgens de ‘op-de-dag’ instructie. 

De breedtemaat die u opgeeft, is de totale breedte van het rolluik inclusief zijgeleiders. 

De hoogtemaat die u opgeeft, is de totale hoogtemaat inclusief kas. 


