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Aankruisen / aanduiden met x

Houten raam

PVC-raam

Aankruisen / aanduiden met x

Linkerraam

Rechterraam

Aangeven in mm
Raamsponning breedte 
bijv. 850 mm

Hoe doe je het raam open?

Aankruisen / aanduiden met x
Kantel- en draaibeslag
Greeppositie horizontaal bij 
openen

Kiep voor draai beslag
Greeppositie bovenaan bij openen

De beschrijving over de schaargeleider, de schaargeleider bevindt zich in het midden bovenaan de raamvleugel.

Beschrijving op de verblijfsgids, 
bijv. F502B30 
of 500/890 801-1000

Identificatie van het raamprofiel, b.v. 12 / 20 - 9

Overlapbreedte

Rebate goedkeuring

Hardware-as

Draaikiep sluitstuk Centro
Onderdeelnummer op de 
achterkant
Sluitstuk Centro
Onderdeelnummer op de 
achterkant

Kiepsluitstuk NT
Onderdeelnummer op de 
achterkant
Sluitstuk NT
Onderdeelnummer op de 
achterkant

Gelieve uw gegevens volledig in te vullen in de daartoe bestemde velden en dit meetformulier terug te zenden aan uw griffier. 
Het meetformulier moet volledig worden ingevuld om identificatie mogelijk te maken. 

Afbeeldingen van de onderdelen kunnen afwijken van het origineel
Roto wisselstuk - steunmeetplaat schaararm

Indien het niet mogelijk is om de overlappingsbreedte/kiepspeling/hardware-as te verstrekken, is de volgende informatie vereist voor 
profielidentificatie: Het nummer op van de draaikiep/kantel-sluiter en het nummer op de achterkant van de normale sluiter.
Het kantel-/kantel-sluitstuk en het normale sluitstuk moeten voor dit doel gedemonteerd worden. 

Draaikiep sluitstuk Centro Sluitstuk Centro

Sluitstuk NTKiepsluitstuk NT

LinkerraamBreedte raamsponning Rechterraam
Breedte raamsponning

Kantel- en draaibeslag
Greeppositie horizontaal bij openen

Kiep voor draai beslag
Greeppositie bovenaan bij openen
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Blijf lager uitvoering 
Gelieve nummer 1-11 te 
vermelden
Beschrijving op de 
achterzijde/onderdeelnummer 
van het schaarlager

Invullen afhankelijk van de stayarm versie
Beschrijving van de schaararmrol

Beschrijving van de schaararmrol 
b.v. 12/20-9

Nummer of beschrijving van het potlager (op de achterkant geschreven)

Nummer of beschrijving 
van het potlager

Aankruisen / aanduiden met x
Verborgen schaararm
Royal
Vermeld het nummer van de 
grondplaat 24/13/7 R

Aankruisen / aanduiden met x

Verborgen schaararm Designo

Aankruisen / aanduiden met x
Verborgen schaararm 
Designo II

Aankruisen / aanduiden met x

Verborgen schaararm Vision

Verdekte scharnierzijde/verdekte schaararm 
(alleen invullen als de schaararm niet zichtbaar is van buitenaf / verborgen is in het kozijn)

Versie en achterbeschrijving of onderdeelnummer van het schaarlager.
Als het schaarlager van uw raam van buitenaf niet zichtbaar is / in het kozijn verborgen zit (verborgen scharnierzijde),
vul dan a.u.b. verder het veld verborgen scharnierzijde in

Nummer grondplaat
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