
MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS
VELUX-RAAM

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 
opmeten.

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

Meethandleiding

0165 392 066
www.shuttersandblindsdirect.nl
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HOw TO MEASURE A VELUX wINDOw

Wij hebben ons eigen unieke frame ontwikkeld om shutters op Velux-ramen te 
monteren. Dit shutterframe heeft schuine zijden zodat het direct in het Velux-
raamkozijn past en eenvoudig kan worden geïnstalleerd.

Gezien de beperkte diepte van Velux-raamkozijnen bieden we shutters met lamellen 
van 47 mm of 64 mm. 

Het opmeten van een Velux-raam is eenvoudig….
• Meet de breedte en hoogte door de smalste delen van het glas op te meten. Dit is 
direct op het glas, waar het glas op het Velux-kozijn aansluit.
• Wij passen de maten aan en maken alle berekeningen.

In de tekening hieronder kunt u precies zien waar u moet meten.

Op de foto hieronder ziet u een voorbeeld van shutters die zijn geïnstalleerd op een 
Velux-raam.

Voor meer advies over uw specifieke Velux-raam kunt u een duidelijke 
digitale foto e-mailen naar hello@shuttersandblindsdirect.nl

Plantation shutters vormen een prachtige raambekleding 
voor Velux-ramen.  De belangrijkste overweging is dat het 
shutterpaneel het grootste deel van de tijd gesloten zal zijn en 
dat de lamellen worden geopend en gesloten als belangrijkste 
manier om het licht in de kamer te regelen. Het shutterpaneel 
wordt direct binnen het Velux-kozijn gemonteerd, op dezelfde 
manier als traditionele Velux-rolgordijnen.
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SJABLONEN

VELUX-frame
FRAME ref: 4007

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.


