Meetinstructies
Shutters.
Shutters zijn zowel in pvc als in hout verkrijgbaar. Hout is
geliefd vanwege de natuurlijke uitstraling en wij hebben
alle RAL-kleuren in ons assortiment. We adviseren je voor
het opmeten een metalen rolmaat te gebruiken.
Hulp nodig? WhatsApp: 0648161872

METEN IS WETEN.

Shutters zelf inmeten en monteren...
het is makkelijker dan je denkt!
Tip 1: Bij uitstekende delen zoals een klink, luchtroosters espagnoletslot etc.
zorg je ervoor dat je de shutters voor deze delen plaatst en je deze vastschroeft
in de binnenmuur.
Kies optie: B
Tip 2: Bij “openslaande ramen” moet je rekening houden met uitzetijzers.
Deze vervang je eenvoudig door
“tele-uitzetijzers”. (verkrijgbaar bij elke bouwmarkt)
Tip 3: Check of de vensterbank waterpas is. Dit voorkomt beschadigingen bij
het openen van de shutters. Als dit het geval is haal je van de kleinste maat 3
mm af.
Tip 4: 2 keer meten is zeker weten...!

Bepaal hoe je de shutters wil monteren.
“in de dag” (Shutter in het kozijn) optie A of B
“op de dag” (Shutter op de muur) optie C
Montage in de dag: A of B:
1.
Meet het kozijn op 3 plaatsen in de breedte en de hoogte.
(zie voorbeeld)
2. Van de “kleinste maat” (breedte en hoogte) haal je “6mm” af.
(Dit is de maat die je noteert)
Noteer of je kiest voor een frame met of zonder afdekrand. Montage A en
selecteer “in de dag frame” (zie voorbeeld)

Optie A

Optie B (alleen met afdekrand)

Met
afdekrand

Zonder
afdekrand

Noteer of je kiest voor een frame met afdekrand.
Montage B en selecteer “in de dag frame” (zie voorbeeld)
Montage op de dag: C
1.
Bepaal zelf de gewenste breedte. Maar doe dit wel minimaal 8 cm
breder dan de dagmaat. Ivm profielbreedte van 4 cm.
2. Bepaal zelf de gewenste hoogte. Maar tel hierbij wel minimaal 4 cm
per profiel bij op. Ivm de profielbreedte van 4 cm.

Optie C

Noteer dat je kiest voor montage op de dag en selecteer “op de dag
frame” bij het bestellen.

Goede raamdecoratie begint bij goed inmeten.
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Hulplijn?
Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn,
neem dan gerust contact met ons op.
Stuur een of meerdere foto’s van je raam
via info@doehetbudget.nl of Whatsapp
06-48161872 en vermeld daarbij je naam,
dan kunnen we persoonlijk het juiste
advies geven.

Bestellen
Je hebt de juiste afmetingen! Nu is het tijd om te bestellen. Schenk
een kopje thee in, ga er goed voor zitten, en selecteer de nieuwe
sfeermakers voor bij jou thuis.
Als we de bestelling binnen hebben gaan we hard aan de slag om de
nieuwe raamdecortatie zo snel mogelijk te bezorgen. Normaliter is dat
tussen 7 en 14 dagen.
We zien je graag via www.doehetbudget.nl

Goede raamdecoratie begint bij goed inmeten.

