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Shutters zelf inmeten en monteren...het is makkelijker dan u denkt!
Tip 1:
Bij uitstekende delen zoals een klink, luchtrooster
espagnoletslot, kiep/kantelraam etc. zorgt u ervoor
dat u de shutters voor deze delen plaatst en u deze
vastschroeft in de muur. Kies optie: B of C
Tip 2:
Bij “openslaande ramen” moet u rekening houden
met uitzetijzers. Deze vervangt u eenvoudig door
“tele-uitzetijzers”.(verkrijgbaar bij elke bouwmarkt)
Tip 3:
Check of uw vensterbank waterpas is. Dit voorkomt
beschadigingen bij het openen van de shutters.
Als dit niet het geval is, haalt u van de hoogte nog
een X aantal “mm” af.
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Montage in de dag: A of B
1. Meet het kozijn op 3 plaatsen in de breedte en
op 3 plaatsen de hoogte. (zie voorbeeld)
2. Van de “kleinste maat” (breedte en hoogte)
haalt u “6mm” af. (Dit is de maat die u noteert)

Montage op de dag: C
1. Meet het kozijn op 3 plaatsen in de breedte en
op 3 plaatsen in de hoogte. (zie voorbeeld)
2. Van de “kleinste maat” (breedte en hoogte)
haalt u “6mm” af. (Dit is de maat die u noteert)
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Bepaal hoe u de shutters wilt of kunt monteren:
“ in de dag ” (Shutter in het kozijn) optie A of B
“op de dag” (Shutter op de muur) optie C

3. Noteer of u kiest voor montage A of B en selecteer “in de dag frame” (zie voorbeeld)
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Tip 4: 2 keer meten is zeker weten...!
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3. Noteer dat u kiest voor montage C en selecteer
“op de dag frame” (zie voorbeeld)
4. Gefeliciteerd, u kunt nu u shutters eenvoudig
bestellen op www.doehetbudget.nl
Belangrijk: De maten die u noteert zijn de exacte
productiematen. “Wij halen hier niets meer vanaf”

