
SCREENDIRECT  meetinstructie v2.0

Meten SCREEN voor een RAAM 

Om de maat te bepalen van een screen voor een raam, bepaalt u eerst de breedte en de hoogte van het 

kozijn. Het betreft de zogenaamde "buitenwerkse kozijnmaat" . Meet altijd op diverse plaatsen en neem 

de kleinste waarde. De breedte en hoogtemaat noemen we de "dagmaat". De maat van uw screen is 

afhankelijk van de montage, kijk hieronder hoe u de maat berekent. 

1. MONTAGE OP HET KOZIJN: 

Breedte screen is breedte van het kozijn / min 0.5 centimeter. 

De hoogte van de screen is de hoogte van het kozijn min 0,5 centimeter. 

U kiest voor screen excellent vlakke geleiders.  

De solidscreen geleiders kunnen zowel op het kozijn als tussen de muren worden gemonteerd. 

2. MONTAGE OP DE MUUR: 

Breedte screen is breedte van het kozijn plus 9 centimeter (solidscreen) / plus 6 cm (screen excellent) 

De hoogte van de screen is de hoogte van het kozijn, plus de hoogte van de kast. 

U kiest voor screen excellent vlakke geleiders.  

De solidscreen geleiders kunnen zowel op het kozijn als tussen de muren worden gemonteerd. 

3 MONTAGE TUSSEN DE MUREN MET DE KAST ERBOVEN: 

Breedte screen is breedte van het kozijn min 0,5 centimeter.  

De hoogte van de screen is de hoogte van het kozijn, plus hoogte kast.  

U kiest voor screen excellent hoekgeleiders.  

De solidscreen kan niet op deze wijze worden gemonteerd. 

KASTHOOGTES 

Solidscreen 85 / Screen excellent 85: 85 mm 

Solidscreen 95 / Screen excellent 95: 95 mm 

Solidscreen 105: 105 mm 

Solidscreen 125: 125 mm 

BEDIENINGSZIJDE 

Dit is, bij montage buiten, van buitenaf gezien. Bij motoren gaat bij linkse bediening de draad linksboven 

naar binnen. De snoer komt uit de achterkant van de kast.  

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 

• U dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een screen worden 

alleen de zijgeleiders vastgeschroefd.  

• Bij montage op het kozijn en naar buiten draaiende ramen / deuren moet u rekening houden 

met de hoogte van de kast en de onderlat van +/- 25 mm.  

Mogelijk komt de kast en onderlat voor het raam en kan het raam niet meer open. Montage op 

de muur is mogelijk een alternatief. 

• Afmetingen van de bestellingen betreffen de afmetingen van de screen(s).Inclusief geleiders en 

inclusief de kast. 

• Deze maatvoering is uw verantwoording. 

• Neem bij twijfel gerust contact met ons op. 
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Meten SCREEN voor een VERANDA 

Om de maat te bepalen van een screen voor een veranda, bepaalt u eerst de breedte tussen de 

kolommen waarop de geleiders gemonteerd moeten worden. Vervolgens bepaalt u de maximaal 

beschikbare hoogte. Meet altijd op diverse plaatsen en neem de kleinste waarde. De maat van uw screen 

is afhankelijk van de montage, kijk hieronder hoe u de maat berekent. Wij raden de Solidscreen® aan 

voor gebruik van een screen voor uw veranda. 

1. MONTAGE TUSSEN DE KOLOMMEN: 

Breedte screen is breedte van het kozijn / min 0.5 centimeter. 

De hoogte van de screen is de beschikbare hoogte min 0,5 centimeter. 

U kiest voor screen excellent hoek geleiders.  

De solidscreen geleiders kunnen zowel op het kozijn als tussen de muren worden gemonteerd. 

2. MONTAGE OP DE KOLOMMEN: 

Breedte screen is breedte van het kozijn plus 9 centimeter (solidscreen) / plus 6 cm (screen excellent) 

De hoogte van de screen is de beschikbare hoogte min 0.5 cm 

U kiest voor screen excellent vlakke geleiders.  

De solidscreen geleiders kunnen zowel op het kozijn als tussen de muren worden gemonteerd 

 

 

 

KASTHOOGTES 

Solidscreen 85 / Screen excellent 85: 85 mm 

Solidscreen 95 / Screen excellent 95: 95 mm 

Solidscreen 105: 105 mm 

Solidscreen 125: 125 mm 

BEDIENINGSZIJDE 

Dit is, bij montage buiten, van buitenaf gezien. Bij motoren gaat bij linkse bediening de draad linksboven 

naar binnen. De snoer komt uit de achterkant van de kast.  

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 

• U dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een screen worden 

alleen de zijgeleiders vastgeschroefd.  

• Bij montage op het kozijn en naar buiten draaiende ramen / deuren moet u rekening houden 

met de hoogte van de kast en de onderlat van +/- 25 mm.  

Mogelijk komt de kast en onderlat voor het raam en kan het raam niet meer open. Montage op 

de muur is mogelijk een alternatief. 

• Afmetingen van de bestellingen betreffen de afmetingen van de screen(s).Inclusief geleiders en 

inclusief de kast. 

• Deze maatvoering is uw verantwoording. 

• Neem bij twijfel gerust contact met ons op. 


