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Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw doek op maat voor plaatsing op de 
ruit? 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.
Je meet de randen van je ruit op. Neem 
de eventuele kitranden/rubbers niet mee 
in de maatvoering. Ons advies:

Tel 12 mm op bij de hoogte en 12 mm op 
bij de breedte. Zodoende is de kans op 
kieren kleiner. Let wel; het kan nog 
steeds iets kieren, maar ook juist iets 
omkrullen in de hoeken van je kozijn. 

! 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. Op alle doeken geldt wel een toegestane 
afwijktolerantie van enkele millimeters. Zie ook de product specificatie voor de toegestane 
afwijktolerantie voor het desbetreffende product.

ü Let op de plaatsing van de zeilringen met zuignappen in het 
doek. Zie afbeelding hier linksonder. Uiteraard varieert het 
aantal zuignappen, afhankelijk van het door jou opgegeven 
aantal bij de bestelling. 

ü Wij adviseren om het doek met zeilringen en zuignappen op 
de ruit te plaatsen en niet op het kozijn.

ü Voor je het doek met zuignappen bevestigt op je ruit 
adviseren wij je om de ruit goed te reinigen. Zo zorg je ervoor 
dat de zuignappen het beste resultaat leveren en langer 
meegaan.

ü De bevestiging met zeilringen en zuignappen is getest onder 
normale weersomstandigheden. Zijn er rukwinden of storm 
op komst? Haal het doek dan even naar binnen. 

ü Kies je voor zwarte zeilringen? Bij de zwarte zeilringen kan je 
mogelijk de messing kleur iets zien doorschijnen. Met name 
aan de binnenzijde van de ring. 

Bereken het aantal zeilringen en 
zuignappen. De zeilringen worden
op ongeveer 40 mm uit de kant geplaatst
in het doek. Zodoende hebben de zuignappen voldoende ruimte en grip op de 
ruit.  Om te bepalen hoeveel zeilringen en zuignappen je nodig hebt adviseren 
wij je om rekening te houden met een afstand tussen de zeilringen van circa 
500 mm tot 600 mm. 
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