
ROLLUIKDIRECT                                                                          MEETINSTRUCTIE ROLPOORTEN AG77 
 

ROLLUIKDIRECT V1.0 

MEETINSTRUCTIE ROLPOORTEN AG77 
 
Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren. Dat is namelijk bepalend voor de maatvoering.  
Lees deze meetinstructie in zijn geheel en van boven naar beneden. 

PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR ---- 
Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur of gat van de garage. De geleiders komen 
ernaast. Dat betekent voor de maatvoering van de rolpoort dat u bij de maat van de opening, de dagmaat, 
de geleiders moet optellen bij de breedte en de kast bij de hoogte om op de juiste rolpoortmaat uit te 
komen 

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. 

 

1: PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR 
 
Breedtemaat 
Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat. Tel hier 18 cm of 
20 cm bij op. Kijk daarvoor in onderstaand overzicht. 2x GR90 = 18 cm en 2x GR100 = 20cm.  

 

As maat 

De as is het stalen hart van de rolpoort. Bij grote rolpoorten wordt een extra sterke as gebruikt. De maat is 
indirect van belang voor de maat van uw rolpoort. Deze is namelijk mede bepalend voor de maat van de 
kast. Een dikkere as geeft namelijk een grotere rol.  
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1: PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR-vervolg 
 

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 maat van de kap terugvinden in de 
onderstaande tabel. 

 

 
 

Bijzonderheden 
Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 5 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 gebruikt u vlakke geleiders GR90 of GR100. 

 

GR90 / GR100 
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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.  

100% zeker zijn? Plaats dan 2 rechte balken waterpas / haaks tegen de muren en meet de buiten afstand. 
De marge die u dan neemt is met 2 mm genoeg. 
 
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, na het bestellen 
duidelijk aangeven in een reply op uw bestelbevestiging 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 gebruikt u vlakke geleiders GR90 of GR100.. 

 

  

 

 

 

GR90/GR100         
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BEDIENING ROLPOORTEN AG77 
 
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.   

Motor 
 
Wij willen niet besparen op de motor. Deze moet zorgen voor jarenlang gebruiksplezier en 
betrouwbaarheid. We leveren daarom 59mm motoren van FAHER met 80NM of meer, of -naar keuze- 
SOMFY LT60 motoren met 60NM of meer. Er wordt altijd een ruim voldoende sterke motor geplaatst. 
 
Linkse 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 gericht dan kijkt u vanaf binnen naar de 
bedieningszijde. Meldt u dit als reply op de bestel bevestiging, 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. 
 
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. 

Speciale wensen 

Wij leveren maatwerk. Dat betekent dat er nog veel meer mogelijkheden zijn dan dat we op onze website 
kunnen weergeven. Zo kunnen we geleiders, kasten en onderlatten in iedere gewenste RAL kleur leveren, 
een noodhandbediening voorzien, een onderloop- en of valbeveiliging voorzien, windhaken, andere 
besturingen, noem maar op. Heeft u speciale wensen, stuur ons een E-mail en wij kijken graag en 
vrijblijvend naar de mogelijkheden en zullen u altijd een scherpe opgave doen. 

 

 

 

 

 


