Meetinstructie knikarmschermen
Met behulp van onderstaande instructie kunt u in 4 stappen eenvoudig de maten van
uw knikarmscherm opmeten.
Onderstaande instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor het
opmeten van de juiste maten.
1. De breedte van het scherm opmeten
Bij het bepalen van de breedte van een knikarmscherm is het belangrijk dat u zelf bepaalt waar u
schaduw wilt hebben. Hierbij moet u niet alleen rekening houden met ramen of deuren maar kunt u
ook rekening houden met de grootte van een terras. Let er bij het opmeten op dat zich geen obstakels
(bijv. hemelwater afvoer) in de weg zitten. De breedte die u op het bestelformulier invult is de totale
breedte van het scherm. De doekmaat is, afhankelijk van het type scherm en de bediening, smaller
dan het scherm.
2. De uitval van het scherm opmeten
Bij het bepalen van de uitval van een knikarmscherm is het balangrijk dat u rekening met de situatie
houdt. Zo zal een knikarmscherm op een balkon veelal kunnen volstaan met een kortere uitval indien
er boven ook een balkon aanwezig is. Op een terras dient u voor een goede werking van het scherm
rekening te houden met een minimale uitval van 250 cm. Een scherm met een grotere uitval kan in
iedere gewenste tussenpositie worden uitgedraaid.
3. Bevestiging
Indien het knikarmscherm vlak onder een dakgoot of in de bovenste stenen van een muur wordt
gemonteerd, adviseren wij u voor de Standaard en Casssette verlengde kapsteunen mee te bestellen.
Houd rekening met een voldoende stevige onderconstructie. De Standaard en Cassette kunnen alleen
aan de 2 kapsteunen worden bevestigd. De Exclusief wordt op 3 montagesteunen geplaatst. Voor de
Exclusief adviseren wij u bij montage onder een dakgoot of in de bovenste stenen van een muur de
stalen muurstrips mee te bestellen.
Nieuw: Meetservice Zonweringstunter.nl
Heeft u twijfels over de maatvoering of bent u niet in staat zelf de maten van de producten op te
nemen? Tegen een geringe vergoeding van EUR 45.00 per order per adres komt Zonweringstunter.nl
bij u thuis de maten controleren. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit aan op het bestelformulier.
Zonweringstunter.nl neemt dan direct contact met u op voor het maken van een meetafspraak van
het door u bestelde product. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het juiste product
voor uw situatie.
Belangrijk: u dient wel eerst de bestelling te plaatsen. Geef bij afmetingen de door u zelf opgenomen
maten door. Als bij het nameten afwijkende maten worden genomen, zal het prijsverschil worden
verrekend.
Let op: wij meten uitsluitend in Nederland in de provincies:
- Noord Holland (niet op de waddeneilanden)
- Zuid Holland
- Utrecht
- Flevoland

