
 
 
 
Inmeethandleiding klik & klaar (zonder boren) smartfitsysteem 
 
Benodigdheden 

• Pen 
• Papier 
• Rolmaat/ meetlat 

 
Tips voor het inmeten  

• Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door 
• Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen. 
• Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.  

 
Stap 1: Wat voor soort kozijn heeft u? 

 
Kunststof kozijn    Aluminium kozijn  
   

 
 
Het smartfitsysteem is niet geschikt voor houten kozijnen. 
 
Stap 2: Hoe meet ik de juiste bestelbreedte? 

 
Kunststof kozijn 
Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen 
tussen de glaslatten. 
De kleinst gemeten breedte is de breedtemaat (X)  
Meet de maat op van het rubber: 

• Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen 
aftrek toe 

• Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van 
het rubber – 6 mm als aftrek toe 
Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, 
neem dan 10 - 6 = 4 mm aftrek toe. 



 
 
 
 

  
Aluminium kozijn 
Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslatten. 

Neem de kleinst gemeten breedtemaat (X) – 4 mm 
Meet de maat op van het rubber: 

• Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen aftrek toe 
• Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het rubber – 6 mm als extra aftrek toe 

Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, neem dan 10 - 6 = 4 mm aftrek toe 

 
Vergeet niet om aftrek te nemen als het rubber breder dan 6 mm is. 
 
 
 
Stap 3: Hoe meet ik de juiste bestelhoogte? 
 

Kunststof kozijn 
Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen 
tussen de glaslatten. 
De kleinst gemeten hoogte is de hoogtemaat (Y)  

  
Aluminium kozijn 
Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen 

tussen de glaslatten. 
Neem de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) – 7 mm 

 
 
 
Stap 4: Bepaal het steuntype aan de hand van de sponningdiepte (glaslatdiepte) 
 

Ten behoeve van de montage dient u de maat van 
de montagesteuntjes op te geven. Hiervoor moet 
u de sponningdiepte ofwel glaslatdiepte opmeten. 
Dit is de maat gemeten vanaf het glas tot aan de 
voorzijde van de glaslat (meestal tussen 18-24 
mm). De maat van de montagesteuntjes is 
afhankelijk van de sponningdiepte. 

 
 


