Meet-/Besteladvies Markiezen
HOE OPMETEN *

HOE OPMETEN *

Breedte

Uitval

+ 2x10 cm

: 2+20 cm

Bij markiezen is het gebruikelijk dat de markies op de dag (op de
muur) gemonteerd wordt.
Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste
overlapping bij op (advies 2x 10 cm). Ondanks dat de latten van het
frame 55 mm breed zijn wordt 10 cm per zijde geadviseerd omdat
het doek naar binnen toe opvouwt (zie tek. 1) en omdat bij
minimale overlap het risico van scheuren van de stenen bestaat.
De nu genomen maat is de framemaat, welke ook bij de bestelling
opgegeven dient te worden.
Controleer indien ook een bovenkap gewenst is of er links en
rechts naast het frame minimaal 10 cm ruimte is voor de
zijschotten daar de bovenkap standaard 20 cm (10 cm per zijde)
breder is dan het frame (zie tek. 2)
Wenst u de bovenkap in een andere maat dient u dit apart op te
geven.
De maat van de bovenkap dient echter minimaal 6 cm per zijde
breder te zijn dan het frame.
Voor het bepalen van de uitval meet u de hoogte van het raam
gedeeld door 2 + 20 cm. Vermeld op uw order eerst de
breedtemaat dan de uitval.

VOORBEELD
Breedte tussen de muren
Hoogte van het raam

U besteld een framebreedte van 140 + 2 x 10 cm = 160 cm
en een uitval van 160 : 2 +20 cm = 100 cm.
Indien u kap- en zijschotten bij besteld ontvangt u een bovenkap
van 180 cm.
KOORDEN

Standaard worden de koorden over het frame geplaatst
(bovenlangs). Op deze wijze worden de doekslagen die naar
beneden opvouwen niet door de koorden geraakt.
Bij koorden onderlangs worden deze doekslagen wel geraakt en
wordt het doek beschadigd door het koord en kunnen er gaatjes
ontstaan.
Indien u koorden onderlangs wenst dient u dit bij uw bestelling
apart aan te geven (geen garantie).
* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn
gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken
worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant.
Deze is altijd van buiten gezien (ook al betreft het een
binnenbediening). Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten
is.

tekening 1

= 140 cm
= 160 cm

tekening 2

framemaat
kapmaat

Rainbow 282 meet- en besteladvies 2008

Meet-/Besteladvies Markiezen
MARKIEZEN PET MODEL

Bij een petmodel is de uitval groter dan de werkhoogte.
De werkhoogte is de afstand van de bovenkant van de achterlat tot de onderkant van de voorste lat.
Bij bestelling het gewenste type, werkhoogte en uitval opgeven.

uitval

werkhoogte

werkhoogte

uitval

Standaard model

Pet model

type 15/4 lats

type 20/5 lats

type 30/5 lats

type 30/6 lats

WH
UV
550
700
650
800
750
900
alleen voorste
lat verspringt

WH
600
700
800
900
1000

WH
500
600
700
800
900
1000

WH
1000
1100
1200

UV
800
900
1000
1100
1200

UV
800
900
1000
1100
1200
1300

UV
1300
1400
1500

In onderstaande tabel vindt u bij benadering de lengte van het doek in opengetrokken
toestand.
De aangegeven maat is vanaf de bovenkant van de bovenlat gerekend.
De doekslaglengte is van belang voor het bepalen van o.a. de montagehoogte van de
markies en of een eventueel draairaam nog onder het doek doordraait.

Uitval in mm

Aantal latten in frame

Doekslaglengte

800
1000
1150
1350
1500

4 latten = 3 slagen
5 latten = 4 slagen
5 latten = 4 slagen
5 latten = 4 slagen
5 latten = 4 slagen

200 mm
190 mm
220 mm
255 mm
285 mm
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Doekslaglengte

Bij een markies hangt het doek in slagen tussen de latten.
Afhankelijk van de uitval en het aantal slagen zal de doekslaglengte groter of kleiner zijn.

