
Hoek: schuine kant
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Breedte
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Hoogte: knieschot

diepte: wand tot voorkant bovenste geleiderail

4
Hoogte: bovenkant 
schuifdeursysteem

Hoogte:
Geef hier a.u.b. de gewenste hoogte in.  
We benodigen de hoogte van de bodem tot de schuine dakkant, 
gemeten aan de voorkant van de rails. Dit gaat het beste als je 
dit afplakt. Om dit te doen, beplak je de zijwand verticaal vanaf 
de voorkant van de dakhelling tot aan de bodem en meet de 
hoogte. De aftrek voor het bevestigingsscharnier (hoek op de 
geleiderail) berekenen we voor je. 

 
 

Breedte:
Meet de afstand tussen de 2 wanden.

Hoogte knieschot:
Meet de hoogte ook aan de wand waar je de hoogte voor het 
schuifdeursysteem (   ) gemeten hebt. Gewoon de maat tussen 
bodem en het begin van de dakhelling ingeven.

Diepte:
Hiervoor meet je eenvoudig van de achterwand tot aan de 
voorkant van het schuifdeursysteem - ook dit kun je het beste 
aan de zijwand opmeten.  De schuine kant (de hoek) berekenen 
wij dan voor je. De bovenste geleiderail is 9 cm diep.

Voorkant 
bodemrail

Zijaanzicht

Voorkant 
bovenste geleiderail

9 cm

Meetinstructies: Schuifdeur voor schuine wand achter
Benodigde hulpmiddel: Meetband, plakband en de uitgedrukte meetinstructies.
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Bij vragen helpt ons team graag verder! Je kunt ons eenvoudig en snel per email, over onze website of per telefoon bereiken:
Email: contact@jouwmaatkast.nl · Contactformulier: www.jouwmaatkast.nl/contact · Telefoon NL: +31 (0) 202 622 970  · Telefoon BEL: +32 (0) 280 851 32 

Heb je hulp nodig?

Hoek: (alternatief voor de diepte)
Je kunt ons ook de grootte van de hoek van de 
schuine kant meedelen. Meet de hoek van de 
dakhelling a.u.b. met een gradenboog op 3 plaatsen 
en geef de kleinste maat in. Bedenk wel dat de 
hoekmaat niet zo precies is als de dieptemaat.


