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MEETINSTRUCTIE PLISSÉS

 D   Koepel- en plafondplissé

Met handgreepbediening

Tot 2 m2 zonder zijgeleiding mogelijk.
Vanaf 2 m2 tot 3,6 m2 altijd met zijgeleiding U-profiel.
Let op! Indien u bestelt met zijgeleiding is de 
bestelmaat inclusief zijgeleiding!

Met elektrische bediening

Tot 2 m2 zonder zijgeleiding mogelijk.
Vanaf 2 m2 tot 3,6 m2 altijd met zijgeleiding U-profiel.
Let op! Indien u bestelt met zijgeleiding is de 
bestelmaat inclusief zijgeleiding!

24 V

24 V

Zonder zijgeleiding:

Breedte 
Meet de breedte (X) in de koepel of het plafondkozijn.
Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm. 
Neem de kleinst gemeten maat en trek er 5 mm speling (2,5 mm voor elke zijde) vanaf. Dit is de bestelbreedte (B). 
Bestelbreedte B = X - 5 mm speling

Hoogte 
Meet de hoogte (Y) in het raamkozijn of de hoogte waar u het plisségordijn tussen wenst te hangen op 3 plaatsen. 
De kleinst gemeten maat is de bestelhoogte (H).
Bestelhoogte H = Y

Met zijgeleiding U-profiel:

Breedte 
Meet de breedte (X) in de koepel of het plafondkozijn.
Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm. 
Neem de kleinst gemeten maat. Dit is de bestelbreedte (B). 
Bestelbreedte B = X 

Hoogte 
Meet de hoogte (Y) in het raamkozijn of de hoogte waar u het plisségordijn tussen wenst te hangen op 3 plaatsen. 
De kleinst gemeten maat is de bestelhoogte (H).
Bestelhoogte H = Y

  Let op! 
• Controleer of het kozijn haaks is om problemen met plaatsen te voorkomen. 
• Zijgeleiding apart opgeven bij bestelling. 2x bestellen (links en rechts).
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MEETINSTRUCTIE PLISSÉS

 E    Terrasoverkappingplissé

Terrasoverkappingplissé met handgreepbediening

Let op! De bestelmaat is altijd inclusief zijgeleiding!

Breedte 
Meet de breedte (X) tussen de liggers van de overkapping.  Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat 
in mm.  Neem de kleinst gemeten maat. Dit is de bestelbreedte (B). 
Bestelbreedte B = X 

Hoogte 
Meet de hoogte (Y) in het raamkozijn of de hoogte waar u het plisségordijn tussen wenst te hangen op 3 plaatsen. 
De kleinst gemeten maat is de bestelhoogte (H).
Bestelhoogte H = Y

  Let op! 
• Controleer of het kozijn haaks is om problemen met plaatsen te voorkomen. 
• Zijgeleiding apart opgeven bij bestelling. 2x bestellen (links en rechts).


