
MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS 
MONTAGE OP DE DAG

Met behulp van deze informatie kunt u uw 
shutters op de juiste manier opmeten.
Druk dit document bij voorkeur in kleur 
af, zodat u goed kunt zien wat u moet 

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
hello@shuttersandblindsdirect.n

Meethandleiding

0165 392 066
www.shuttersandblindsdirect.nl
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MEETINSTRUCTIES VOOR MONTAGE OP DE DAG
Shutters worden op de dag gemonteerd als het raam geen nis of 
bepaalde diepte heeft. Alle shutters worden binnen een frame 
gemonteerd. Als uw raam geen nis heeft, wordt het shutterframe 
direct op het raamkozijn of de raamomlijsting zelf gemonteerd. 
Dit is meestal het geval bij een schuifraam. Als u niet zeker weet 
of uw shutters op de dag moeten worden gemonteerd en u kunt 
de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden, dat moet u voor 
montage op de dag kiezen.
• Is de nis van uw raam minder dan 40 mm diep?
• Openen uw ramen naar binnen?

1.  Shutters op volledige hoogte = frame met 
4 zijden

2.  Dubbele hang shutters = frame met 4 
zijden

3.  Shutters in caféstijl = frame met 3 zijden

4. Shutters voor openslaande deuren = 
frame met 3 zijden

Gebruik een stalen meetlint
• Meet het raam van links naar rechts en houd daarbij rekening met een ruimte van 33 mm 
aan beide zijden, waar het shutterframe direct op de raamomlijsting wordt gemonteerd.
• Meet het raam van boven naar beneden en houd daarbij rekening met een ruimte van 
33 mm aan de bovenkant voor het frame. De onderkant van het frame wordt plat op de 
vensterbank geplaatst.
• Samenvattend: de totale breedte en hoogte die u aan ons doorgeeft is inclusief de ruimte 
op het raam die wordt ingenomen door het shutterframe.

Wat leveren wij?
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Shutterframe gemonteerd
Shutterframe gemonteerd

Shutterframe gemonteerd

Shutterframe gemonteerd
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MONTAGE OP DE DAG L-FRAME

Rond L-frame… Geschikt voor lamelbreedten 47 mm en 64 mm
FRAME ref: 4031 afmetingen 33 mm breed x 57 mm diep

BOVENAANZICHT VAN RAAM & FRAME
Getoond frame: 4031
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Houd bij het opmeten rekening met een ruimte van 35 mm aan alle vier zijden van 
het raam… Dit is de ruimte die wordt ingenomen door het shutterframe

Raam

Raamomlijsting

voorgeboorde gaten en 
bevestigingsschroef

shutterscharnieren
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MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS 
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MONTAGE OP DE DAG L-FRAME
Rond L-frame… Geschikt voor lamelbreedte 89 mm
FRAME ref: 4032 afmetingen 33 mm breed x 67 mm diep

BOVENAANZICHT VAN RAAM & FRAME
Getoond frame: 4032
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Houd bij het opmeten rekening met een ruimte van 35 mm aan alle vier zijden van 
het raam… Dit is de ruimte die wordt ingenomen door het shutterframe.

Raam

Raamomlijsting

voorgeboorde gaten en 
bevestigingsschroef

shutterscharnieren



De groene lijnen hierboven geven aan waar uw shutterframes worden bevestigd. Meet 
de ramen op zoals aangegeven door de zwarte pijlen. Let op: de maten die u aan ons 
doorgeeft zijn inclusief het frame zelf.

Als u panelen over de hele hoogte met een middenbalk bestelt, dan moet u tot de 
blauwe lijn meten om ervoor te zorgen dat de 
middenbalk precies wordt gecentreerd met de 
middenbalk van het raam.

Als u shutter in caféstijl of met dubbele hang bestelt, 
moet u tot de rode lijn opmeten (de onderste 
panelen bedekken dan de middenbalk van het 
raam). Volg bij het meten de instructies onder 
“Opmeten voor montage op de dag’ en gebruik 
de bijgeleverde sjablonen. Hieronder ziet u een 
voorbeeld van hoe dubbele hang shutters eruitzien 
wanneer ze zijn geïnstalleerd.
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OPMETEN VOOR MONTAGE OP DE DAG



5

MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS 
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CONTROLEREN OP OBSTAKELS

Kijk voordat u gaat opmeten welke obstakels het raam heeft. U moet voorkomen dat 
lamellen bij het openen obstakels raken zoals handgrepen of een telefoonstopcontact.

Wij adviseren om telefoonstopcontacten te verplaatsen als ze op de plaats zitten waar 
het shutterframe moet komen. Dit is meestal het geval bij driedelige achttiende-eeuwse 
schuiframen. Handgrepen kunnen echter niet eenvoudig worden aangepast, zeker 
niet bij pvc-ramen, en daarom moet u in dat geval juist meten om ervoor te zorgen dat 
er voldoende ruimte voor de handgrepen is.
• Meet hoe ver de handgrepen uitsteken.
• Controleer op basis van de door u gekozen lamelbreedte of er voldoende ruimte 
voor de handgrepen is of dat het frame naar voren moet worden gehaald.
• U kunt altijd een dieper frame bestellen. Voorbeeld: frame 4032 (67 mm diep) bij een 
lamelbreedte van 47 mm. We kunnen ook een frame op maat maken met een andere 
diepte. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Section view
 of Shutters
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47 mm lamellen met 
frame van 57 mm diep

shutterframe

shutterframe

shutterframe

89 mm lamellen met 
frame van 67 mm diep

64 mm lamellen met 
frame van 57 mm diep



SJABLONEN

www.shuttersandblindsdirect.nl

OP DE DAG ROND L-frame
afmetingen 33 mm breed x 57 mm diep

FRAME ref: 4031

OP DE DAG ROND L-frame
afmetingen 33 mm breed x 67 mm diep

FRAME ref: 4032

Let op: zet voordat u deze sjablonenpagina afdrukt de optie Aanpassen aan papierformaat op ‘Niet 
aanpassen’. Zo bent u er zeker van dat de sjablonen op het juiste formaat worden afgedrukt. Deze optie 

verschijnt als u de pagina afdrukt.


