Meetinstructies voorzetramen
Deze meetinstructie helpt jou om de juiste maten te bepalen voor jouw voorzetraam. Met deze instructies helpen we je stap
voor stap door dit proces heen. Wij adviseren indien mogelijk altijd montage met knevels, als het bouwtechnisch niet lukt, dan is
een vaste montage met schroeven een goed alternatief.

Voor het meten hebben we de volgende materialen nodig:
Meetlat

Stap 1

Meetinstructies

Pen of potlood

Bepaal montage methode
In deze eerste stap bepalen we de montage methode. Wij adviseren te kiezen voor de montage met knevels. Bij deze
methode is het demonteren heel eenvoudig voor bijvoorbeeld het schoonmaken. Mocht het monteren met knevels
bouwkundig gezien niet mogelijk zijn dan adviseren wij de vaste montage methode met schroeven. Bekijk in
onderstaande tabel wat de vereisten zijn per montagemethode.

Kozijnlengte

Kozijnlengte

Kozijnbreedte

Kozijnbreedte

Kozijndikte

Knevel-montage

Kozijndikte

Vaste-montage

Minimale kozijndikte 3,5 cm

Minimale kozijndikte 3 cm

Kozijn waarin geschroefd kan worden

Kozijn waarin geschroefd kan worden

Geen uitstekende handgrepen of scharnieren

Geen uitstekende handgrepen of scharnieren

Maximale lengte of breedte van het
voorzetraam 2 meter

Maximale lengte of breedte van het
voorzetraam 3 meter
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Stap 2

Meet het kozijn op
In deze stap gaan we de maten van het raamkozijn opnemen. Dit doen we door de opening van het raam te meten.
Dit betreft de kozijnbreedte en kozijnlengte welke zijn weergegeven op onderstaande tekening. Deze meten we van
de binnenkant van de kozijnrand naar de tegenoverliggende binnenkant van de kozijnrand. De gemeten
kozijnbreedte en kozijnlengte vullen we vervolgens hieronder in bij de gekozen montagemethode. Hier tellen we het
overstek bij op en nu weten we de bestelbreedte en bestellengte van het benodigde voorzetraam.

Kozijnlengte

Kozijnbreedte

Kozijndikte

Knevel-montage

Vaste-montage

Kozijnbreedte
cm

Overstek

+

Kozijnlengte
cm

Stap 3

4 cm

=

Overstek

+

4 cm

Bestelbreedte

Kozijnbreedte

cm

cm

Bestellengte

=

Overstek

+

Kozijnlengte

cm

cm

5 cm

Bestelbreedte

=

Overstek

+

5 cm

cm
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=
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Bepaal de hoeveelheid knevels of schroeven
Nu we de bestelbreedte en -lengte van het voorzetraam hebben bepaald, gaan we bepalen hoeveel knevels of
schroeven we nodig hebben voor de montage. De stelregel is dat 5 cm van elke hoek een knevel of een schroef
komt. Vervolgens elke 30 tot 40 centimeter een knevel of een schroef.

Zijde in cm

Knevels of schroeven per zijde

20 - 49 cm

2

50 - 89 cm

3

90 - 129 cm

4

130 - 169 cm

5

170 - 200 cm

6

Tel het aantal knevels of schroeven voor alle vier de zijden bij elkaar op. Nu weet je hoeveel schroeven of knevels je
nodig hebt voor jouw klus.
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Boorgaten bij vaste montage
Wij adviseren om voorzetramen met door ons geboorde gaten te bestellen. Deze moeten een diameter van 0,5 cm
hebben, 1,2 cm vanaf de rand geplaatst worden, 5 cm vanaf elke hoek en 30 cm tot 40 cm tot het volgende gat

Stap 4

Bestel de benodigde materialen

Knevel-montage
Voorzetraam plexiglas 4 mm
Geef de bestelbreedte en hoogte in
kunststofplatenshop.nl/voorzetraam

Isolatieband (25 meter)
Ook wel bekend als Trespa® band
kunststofplatenshop.nl/isolatieband

Knevels (4 stuks)
Doorzichtige draaiclips voor het monteren
kunststofplatenshop.nl/knevels

Vaste-montage
Voorzetraam plexiglas 4mm met boorgaten
Geef de bestelbreedte en hoogte in
kunststofplatenshop.nl/voorzetraammet-gaten

Isolatieband (25 meter)
Ook wel bekend als Trespa® band
kunststofplatenshop.nl/isolatieband

Schroef wit RAL 9010 met nylon ring
Per 25 stuks
kunststofplatenshop.nl/witte-schroevenmet-ringen

Torx bitje
Maat: T20 (per stuk)
kunststofplatenshop.nl/torx

Ook handig
Antistatische reiniger
kunststofplatenshop.nl/antistatischereiniger

Stap 5

Antistatische doek
kunststofplatenshop.nl/antistatischedoek

Klaar voor montage
Zodra je bestelling binnen is, open je het stappenplan voor de montage van voorzetraam via
kunststofplatenshop.nl/stappenplan/zelf-een-voorzetraam-maken. Vanaf hier volg je
simpelweg de stappen voor de montage.

Tip: bekijk ook onze montagevideo over voorzetramen in het stappenplan!
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