Meetinstructies keukenachterwand
Het correct opmeten van jouw keukenachterwand(en) is van groot belang. Zo weet je zeker dat je de juiste platen op maat
bestelt. In deze meetinstructies leggen we je het proces zo duidelijk mogelijk uit.

Let op de speling!
Speling is vereist om de platen passend te krijgen en houden. Eindigt je achterwand aan 1 zijde op een andere
achterwand of bijvoorbeeld koelkast? Dan heb je 0,2 mm speling aan de rakende zijden van beide platen nodig.
Eindigt je achterwand aan beide verticale zijden een andere achterwand? Dan is er aan beide uiteinden 0,2 mm
speling nodig, dus 0,4 mm per plaat. Er is geen speling nodig aan de kant waar de plaat nergens tegenaan eindigt.
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Vul maten in voor achterwand A
Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand in.
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Heeft jouw keuken 1 achterwand (wand A) dan ben je op dit punt klaar met het opmeten.
Heb je nog 1 of 2 achterwanden meer? Ga dan verder naar de volgende pagina.

Kunststofplatenshop.nl

mm

Let op de plaatdikte van wand A!
Indien je meer dan 1 wand hebt, vul je bij punt B en indien van toepassing punt C ook de gewenste plaatdikte in. Dit
is belangrijk omdat speling vereist is tussen aangrenzende achterwanden om ze passend te houden. Kijk op de
productpagina van jouw achterwand naar keuze welke dikte jouw nieuwe keukenachterwanden hebben.
Kit na montage de speling dicht om te voorkomen dat vocht en vuil achter de plaat kan komen

Stap 2

Vul maten in voor achterwand B
Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in,
en de plaatdikte.
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Vul maten in voor achterwand C
Vul de gewenste breedte en hoogte van de achterwand in. Daarnaast vul je nu ook de linker en/of rechter speling in,
en de plaatdikte.
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Reken uit & bestel!
Reken de sommetjes één voor één uit en bestel je platen op maat via de productpagina van jouw gewenste
productpagina.

Tip
Heb je een of meerdere uitsparingen in je keukenachterwand nodig voor bijvoorbeeld een stopcontact?
Geen probleem! Bij het bestellen van je keukenachterwand kies je er in dat geval voor om een vorm uit je plaat te
laten zagen. Dit doe je simpelweg op onze productpagina's zonder daarvoor een technische tekening te moeten
maken. Wel zo makkelijk!
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