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MEETINSTRUCTIE ROLPOORTEN BP55R / BP77
Bepalen plaatsing rolluik en de breedte en hoogtemaat.
Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren.
Onderstaand vind u de verschillende methoden.

1: PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR
Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur.
De geleiders komen naast uw raam of deur.
Breedtemaat
Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat. Tel hier 11 cm bij op voor de BP55R.
(2 x zijgeleider van 5,3 cm). Tel hier 19 cm bij op voor de BP77. U heeft nu de juiste breedtemaat.
Hoogtemaat
Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur tot aan de onderkant van de dag. Neem de kleinste maat. Tel
hier de maat van de kap bij op. U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.
Bijzonderheden
Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou
het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.
Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf
de vloer.
Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De
bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.
Voor vragen of bij twijfel bij meten neemt u contact met ons op.
Geleiders
Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders. Voor rolpoorten BP55R is dat de GL100. Voor rolpoorten BP77 is dat de GL077

GL100

GL077
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2: PLAATSING ROLLUIK IN DE DAG
Bij plaatsing komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. ( in de dag ). De geleiders worden tussen de muren
gemonteerd. De bak komt ook in de dag tegen de bovenkant. Dit kan alleen bij open ruimtes zoals garages en bij naar binnen
openende ramen en deuren bij bijvoorbeeld uw achtergevel of serre.
Breedtemaat
Meet de maat in cm tussen de muren in. Doe dit op verschillende hoogtes, de muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de
kleinste maat en trek hier 0.5 cm van af*
Hoogtemaat
Meet de hoogte van de dag tot aan de vloer in cm. Meet dit op minimaal twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 1
centimeter vanaf* Tussen twee kolommen monteren kan ook, de hoogtemaat is dan de totale hoogte inclusief de bak.
Bijzonderheden
Bij plaatsing waarbij de vlakke kant van de bak in het zicht valt aan de buitenzijde, bij bestellen duidelijk aangeven dat de
stroomdraad aan de voorzijde van de bak moet worden doorgevoerd.
Voor vragen of bij twijfel bij meten neemt u contact met ons op.
Geleiders
Bij deze methode kiest u bij de BP55R voor hoek geleiders GL106. Voor rolpoorten BP77 worden de GL077 dwars op de muur
geplaatst.
*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed
en klemt niet.

GL106

GL077
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3: PLAATSING TUSSEN TWEE MUREN (alleen BP55R)
Bij plaatsing tussen twee muren kan bij de BP55R de bak boven de dag worden geplaatst. Wordt gebruikt bij montage aan
buitenzijde.
Breedtemaat
Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit op meerdere plaatsen. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste
maat. Verminder dit met 0,5 cm*
Hoogtemaat
Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur tot aan de onderkant van de dag. Neem de kleinste maat. Tel
hier de maat van de kap bij op. U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.
Bijzonderheden
Bij naar buiten openslaande deuren / ramen niet op deze manier monteren.
Indien er boven de dag onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot de vloer. De bak komt nu
deels voor de dag te hangen.
U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.
Voor vragen of bij twijfel bij meten neemt u contact met ons op.
Geleiders
Bij deze methode kiest u voor hoek geleiders. Voor rolpoorten BP55R is dit de GL106.

GL106
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BEDIENING
Al onze rolpoorten worden voorzien van elektrische bediening. Wij werken uitsluitend met top kwaliteit motoren, die worden
ingebouwd in uw rolluik. De bediening kan met afstandsbediening, een draaischakelaar of met een sleutelschakelaar.
U krijgt bij afstandsbediende rolluiken de handzenders voorgeprogrammeerd meegeleverd. Iedere 1 kanaals zender is voor 1
rolluik. Zenders met 4 kanalen zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.
Links of rechtse bediening

Bepaal, als de bak aan de buitenkant komt, van buitenaf gezien waar u het motorsnoer of de handbediening door de muur wilt
voeren, links of rechts. De stroomkabel komt aan de achterzijde van uw rolluik en moet door de muur naar binnen worden
geleid.

Plaatst u het rolluik in de dag met de bak naar binnen ( inbouw rolluik) dan kijkt u vanaf binnen naar de bedieningszijde. Meldt u
dit bij de bestelling, dan kan de stroomdraad naar wens uit de zijkant of uit de voorkant uit de bak komen.
Standaard komt de draad uit de vlakke / achterkant van het rolluik.

TABEL KASTMATEN
Welke kaphoogte telt u bij de maat van het rolluik?
Rolluiken BP55R met motor bediening
T/m 259.5 cm hoogte (geleiders)

 kapmaat: 20,5 cm

 rolluikhoogte tot 280cm

 kapmaat: 30,0 cm

 rolluikhoogte tot 330cm

Rolluiken BP77 met motor bediening
T/m 300 cm hoogte (geleiders)

Afwijkende kasten
Er zijn afwijkende kastmaten beschikbaar voor grotere of kleine rolpoorten. Deze zijn niet in alle kleuren leverbaar
en kennen een meerprijs die afhankelijk is van de maat en de kleur. Informeert u naar de mogelijkheden.
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