
Bezoekadres: 
Meeleweg 40 (op afspraak)
7711 EN Nieuwleusen

+31(0) 529 467094
info@intershades.nl
www.intershades.nl

Meetinstructie Doek met tenax sluitingen

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw doek op maat? In slechts twee stappen helpen 
wij je aan de juiste maten voor een nieuw zonweringdoek…

Meet de breedte en hoogte op zoals we je in de 
afbeelding hier rechts laten zien. Zorg ervoor 
dat de minimale overlap op het kozijn (dus van 
binnenkant kozijn tot rand van het te bestellen 
doek) 30 mm is. 

Dit in verband met de nodige millimeters voor 
de te bevestigen tenax sluitingen op je kozijn. 

Bereken het aantal tenax sluitingen. Om te 
bepalen hoeveel tenax sluitingen je nodig hebt 
adviseren wij je om rekening te houden met een 
afstand tussen de tenax sluitingen van circa 500 
mm tot 600 mm. 

! Goed om te weten…
ü De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je doek. Wij 

brengen hier geen correcties op aan. 

ü De minimale kozijnbreedte die je nodig hebt is 40 mm in verband met de te bevestigen tenax sluitingen op 
je kozijn. Zodoende heb je, bij 30 mm overlap, nog iets ruimte op het kozijn om het doek strak te plaatsen. 
Heb je een smaller kozijn? Wij hebben hier oplossingen voor, neem vrijblijvend contact met ons op. 

ü Bestel het doek niet tot in de uiterste hoeken van het kozijn, dit in 
verband met het strak plaatsen van het doek. 

ü Hou rekening met elementen die zijn aangebracht op het kozijn, 
bijvoorbeeld een deurklink. Bestel het doek met afmetingen die 
binnen deze elementen vallen.

ü Let op de plaatsing van de tenax sluitingen in het doek. Zie ook de 
afbeelding hier links naast. Uiteraard varieert het aantal tenax
sluitingen, afhankelijk van het door jou opgegeven aantal bij de 
bestelling. 
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