
Meethulp
Zon en Scherm Markies Petmodel

Bepaal de breedte

Een markies zorgt ervoor dat zonnestralen het huis niet binnendringen, maar zorgt ook voor sfeer en een 
nostalgische uitstraling. Houd rekening met onderstaande punten voordat je een markies gaat bestellen. Als 
je de markies zelf inmeet is dat voor jouw eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van 
de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als hulpmiddel. Ben je niet zeker over het zelf inmeten en wil 
je geen risico op een verkeerd besteld product? Laat dan onze inmeter langskomen.

Een goede voorbereiding

Het is gebruikelijk om een markies op de dag (op de 
muur) te monteren. Meet de totale breedtemaat van 
links naar rechts van het raam, inclusief de kozijnstij-
len. Volgens het voorbeeld hiernaast is de breedte 3 
meter. Aan weerskanten tel je er 10 cm bij op. Dan 
krijg je dus: 3,00 + 0,10 + 0,10 = 3,20 meter.

Bepaal de uitval
Meet de totale hoogte van het raam, inclusief de 
kozijnstijlen. Volgens het voorbeeld hiernaast is de 
hoogte 1,90 meter. Om de uitval te bepalen neem je 
hier de helft van en tel je er 15 cm bij op. Dan krijg je 
dus 1,90 / 2 = 0,95 meter + 0,15 = 1,10 meter.

Breedte (B) =                     mm

Kies de bedieningszijde
Bepaal de bedieningszijde altijd van buitenaf gezien. 
Als het snoer (elektrische bediening) buiten aan de 
linkerkant naar binnen gaat, zit deze van binnenuit 
gezien aan de rechterkant en vice versa.

Links Rechts

Extra aandachtspunten
Let op eventuele obstakels: houd rekening met regenpijpen en andere obstakels die montage op de muur 
kunnen belemmeren.

Doek in gesloten stand: indien je het doek niet in gesloten toestand voor de ramen wilt hebben, dan moet 
je de markies 25 cm boven het kozijn bevestigen. Houd hierbij rekening met het bepalen van de uitval.

Openslaande deuren en ramen: indien je een markies voor een kozijn plaatst waar de ramen of deuren 
naar buiten opendraien die 0,85 of 0,95 meter uitsteken, dan adviseren wij hier een uitval van 1,30 meter, op 
voorwaarde dat de markies hoger op de gevel wordt gemonteerd.

Uitval (U) =                         mm
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