
Bezoekadres: 
Meeleweg 40 (op afspraak)
7711 EN Nieuwleusen

+31(0) 529 467094
info@intershades.nl
www.intershades.nl

Meetinstructie voor.. 
Splendid Pliss, Lamella, Day’n Night, Latende en Rolgordijn

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw raamdecoratie op maat? Met behulp 
van een écht passtuk (te bestellen via onze shop) of een printbaar passtuk helpen 
wij je in slechts enkele stappen aan de juiste 
maten voor jouw raamdecoratie…

Het is belangrijk dat jouw glaslatten op 
gelijke hoogte liggen met jouw kozijn. 
Kortom geen verspringing in diepte, zodat 
het systeem goed bevestigd kan worden 
met het magneet- en staalband (zie foto 
1). Heb je dieperliggende glaslatten? Neem 
dan contact op met onze klantenservice. 

Hou het passtuk vlak tegen je 
kozijn aan. Teken aan de buitenzijde 
van het passtuk met een scherp 
potlood een klein streepje op je 
kozijn (zie afbeelding 2 en 3). 
Dit doe je zowel aan de boven-, 
onder-, linker- en rechterzijde.

! Goed om te weten…
ü Heb je een rooster bovenin in je raam, meet dan met het passtuk tot net onder dit rooster. 

De bovenzijde van jouw raamdecoratie zal vrij komen te hangen en zal alleen links, rechts 
en onder bevestigd worden op het kozijn. 

ü Is de diepte van jouw kozijn/glaslat kleiner dan 15 millimeter? Kies 
dan voor een triple profiel (zie afbeelding 5). Het standaard profiel 
zal hier niet passen.

ü De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens 
de uiteindelijke bestelmaten van jouw systeem. Wij maken hierop 
geen aanpassingen.

ü Bij montage bevestig je het staalband op het kozijn of glaslat. 

Meet de breedte en hoogte maat tussen
de streepjes op in millimeters. Controleer 
dit op 3 plekken op je kozijn, er kunnen 
kleine afwijkingen in je kozijn zitten, en ga 
uit van de kleinste hoogte en breedte 
maat. Haal van zowel de breedte als 
hoogte maat 3 millimeter af, zodoende 
heb je wat speling. 

Bij een raamklink meet je of het passtuk
daar ook naast op het kozijn past. Is dat 
zo, top! Dan kun je verder met bestellen. 
Past dit niet? Meet dan strak tot aan het 
beslag van de klink (zie afbeelding 4). 

Standaard Triple


