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Het meten van je nieuwe shutters is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je hoeft te doen is het 
volgen van onze eenvoudige tips, alles wat je doet dubbel checken en tijd vrij te maken om het te 

doen. Hieronder is een handige gids voor het meten van shutters.

Voordat je begint, controleer op haaksheid

Allereerst dien je te ontroleren of je kozijn vierkant is, zodat het 
geschikt is voor onze shutters. Het enige wat je hoeft te doen is het 
kozijn diagonaal te meten van hoek tot hoek aan beide zijden. 
Vergelijk vervolgens de twee metingen. 

Als het verschil 12 mm of minder is, kan je aan de slag. Als het 
verschil groter is dan dat, zal je helaas niet in staat zijn de shutters 
in het kozijn te monteren. Als dit gebeurt, maak je geen zorgen, er 
zijn veel meer vissen in de zee, of in dit geval veel meer jaloezieën 
en gordijnen om uit te kiezen op onze site.

Klaar om te meten?

Buiten het kozijn meten

Bepaal eerst waar je de shutters gaat plaatsen. Dit kan aan de buitenkant van het kozijn of binnen 
het kozijn. Meet, in beide gevallen, op de plaats waar je de shutters wilt plaatsen. Maak je geen 
zorgen over eventuele inhoudingen, deze doen wij voor je.

Voor een montage buiten het kozijn dien je te meten aan de 
voorkant van het kozijn. Meet de breedte aan de bovenkant, in het 
midden en aan de onderkant.

Meet vervolgens de hoogte aan de rechterkant, in het midden en 
aan de linkerkant. Noteer de kleinste maten, dit zijn de maten die je 
zal gebruiken om een bestelling te plaatsen.

TOP-TIP:
Als je raam een vensterbank heeft, kies dan voor een montage 
buiten het kozijn. Het meten hiervoor is precies hetzelfde.
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Montage tussen een kozijn

Voor een montage tussen het kozijn kan je je shutters plaatsen 
waar je maar wilt. Dit kan zelfs vlak tegen het raam. Zorg ervoor dat 
je ver genoeg naar voren meet, zodat je eventuele obstakels zoals 
raamgrepen vermijdt.

Markeer waar je de shutters wilt plaatsen en meet de breedte en de 
hoogte op 3 plaatsen. Gebruik hierbij de kleinste maten.

Het meten van een middenrail

Er zijn slechts een paar kleine beperkingen bij het aanpassen je 
middenrail. Wegens structurele redenen dient deze minimaal 
380mm en maximaal 1300mm van zowel de boven- als onderkant 
van je paneel geplaatst te worden.

Om je middenrail te positioneren, meet je van de onderkant van het 
kozijn tot het midden van de plaats waar je de middenrail wilt 
plaatsen. Als dit gelijk is met je spijl, meet dan van de onderkant van 
het kozijn naar het midden van de spijl.

Voor langere shutters met een hoogte van meer dan 1400 mm dienen wij een stijlvolle middenrail te 
plaatsen om je shutters extra steun te geven. Je kunt de hoogte van een middenrail aanpassen, 
zodat het er het beste uitziet. Meestal, kiezen mensen om hun middenrail op dezelfde hoogte te 
plaatsen als de spijlen van de vensters van hun ramen.


