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Algemeen 
 
U heeft ervoor gekozen uw kostbare bezit te voorzien van hoogwaardige aluminium Rhigo ramen.  
Een goede keuze voor jarenlang vaarplezier. 
 
Om voor u goed passende ramen te kunnen produceren is het van groot belang dat de mallen die u aanlevert  
nauwkeurig worden afgetekend. Voor dit aftekenen gelden een aantal regels zodat het eindresultaat een perfect  
passend aluminium Rhigo raam is. 
 
Vaste ramen, klapramen en zakramen. 

 
 Maak alleen gebruik van hardboard of multiplex. Dit zorgt voor een stevige ondergrond waarop u goed 

kunt aftekenen. 
 Teken altijd het gatmaat af op de houten mal. Het gatmaat is de opening in de wand nadat het oude  

raam is verwijder. Plaats bij voorkeur de houten mal aan de buitenzijde van het schip. 
 Teken vervolgens de contour van het gat in uw schip over op de houten mal. Als het goed is staat u bij 

het aftekenen aan de binnenzijde van het schip. Noteer op iedere mal die u heeft afgetekend wat de 
bovenzijde van het raam is met “boven”en dat u aan de binnenzijde heeft afgetekend met “binnen” 

 Noteer eveneens op ieder mal of het om stuurboord rechts (SB), Bakboord links (BB), voorzijde of 
achterzijde van het schip gaat. 

 Noteer tenslotte de wanddikte van uw schip. Op basis hiervan kan onze technische afdeling bepalen wat 
voor klemlijst of klemblokken u nodig heeft voor de montage van de ramen. 

 Zaag bij voorkeur de mal nauwkeurig langs de buitenkant van de getekende lijn uit. 
 
 

Schuiframen 
 
Voor een schuifraam gelden dezelfde stappen als voor de overige ramen zoals hierboven beschreven met een 
uitzondering van de schuifpositie van het schuifraam. Een standaard schuifraam is waarbij de schuifruit van 
voorschip naar achterschip schuift. 
 
 Teken zoals alle andere mallen ook de mal voor het schuifraam af aan de binnenzijde van het schip. 
 Geef bij het maken van de mal voor het schuifraam aan wat de voorzijde van het schip is met de term 

“voor”. 
 Noteer ook op deze mal de wanddikte van uw schip 
 Zaag bij voorkeur de mal nauwkeurig langs de buitenkant van de getekende lijn uit. 
 

 
 
 
 


