
Inmeettekening voor een binnendeur. U dient met het volgende rekening te houden:

1: Speling tussen deur en kozijn aan de zijkanten en de bovenkant 5 mm

2: Speling tussen de deur en de vloer/dorpel 10 mm

3: Naast deze gegevens dient u aan te geven of het een opdek, of een stompe deur betreft

4: Houd rekening bij een douchedeur eventiueel met afdichtrubbers dan is de aftrek groter a.h.v. de gekozen strip

5: Download bij schuifdeuren de inmeet tekening om de overlap aan de zijkant en bovenkant te bepalen

6: Bij schuifdeur bepalen plafond of wandmontage is en of er sparingen in de deur moeten voor de gekozen schuifrail

7: Geef uw type beslagset door en geef bijzonderheden aan.

          strakke sponningmaat min 10mm is dus deurbreedte/glasmaat!

          strakke hoogte min 15mm is dus deurhoogte!
Gegevens deur:

Maat A = Maat B =

Maat A is de glasmaat niet de strakke maat    Maat B is alleen bij opdek deuren
Maat B en C is standaard 200mm en maat G is standaard 1050mm

Maat C = Maat D =
Maat C is vanaf onderzijde deur ter controle, alleen bij opdekdeuren. (standaard is dit 200mm)

Maat E = Maat F =
Maat E is de glasmaat niet de strakke maat

Maat G = Maat H (bij 3 scharnieren) =
Maat F en G is tot hart sluitplaat

Glassoort: Blank  / Satijn  / Gefigureerd :

Aanzicht bij een satijn deur:  is matte zijde  /  is gladde zijde

Deurbeslag type: Aantal scharnieren

Draairichting: (schuifrichting)  Links  /  Rechts 

Type deur: Opdek  / Stompe deur  / Schuifdeur  /  Douchedeur
Bij opdekdeur is de hoogte van de bestaande scharnieren belangrijk als deze blijven zitten

Sparingen voor de schuifrail:   Ja   /  Nee /  Wandmontage  /  Plafondmontage

Lengte schuifrail :  2000  /  2500  /  3000  /  3500  /  4000mm

Bijzonderheden/opmerkingen:

maat B en D tot op 
de stift  

Dit blijft achter in 
het kozijn 


