
 

 

 

Het inmeten van uw raamdoek: 
 
Meet de breedte en hoogte van het kozijn.  
Wij adviseren om het doek minimaal 4cm 
per zijde op het kozijn te laten komen. 
Dit i.v.m. de montage van de tourniquets, 
tevens ziet u zo van binnenuit niets van de 
zoom. Breder mag maar wij adviseren niet 
helemaal tot het uiteinde van het kozijn. Zo 
heeft u voldoende ruimte om het doek mooi 
strak te monteren.  
 
Raamdoeken met tourniquets en/of 
zeilringen worden standaard 3,5cm rondom 
gezoomd, hart TQ/Zeilogen wordt 2x2 cm uit 
de kant geplaatst in de zoom.   
  
Afmeting Tq: 2,5 x 3,0 cm, messing 
vernikkeld in zilverkleur. 
Tourniquets in de hoogte worden staand 
geplaatst en in de breedte liggend. Zie ook 
afbeelding hiernaast.   
    
*Op de vermelde maten zit een tolerantie van 2mm  
 
 
 
 
 
    

 

Bestellen van uw raamdoek 
 
https://www.zonnerij.nl/doek-op-
maat/raamdoeken.html 

 
Selecteer het gewenste type raamdoek. 
Meer informatie over de verschillende 
doeken leest u onderaan deze pagina. 
 
Wanneer u het juiste doek heeft gekozen 
kunt u deze gaan samenstellen naar uw 
wensen. 
 
U vult eerst de gewenste breedte maat in en 
daarna de hoogte. Doe dit in cm, enkel met 
cijfers. Heeft u een getal achter de komma? 
Gebruik hiervoor dan een . i.p.v. een , bijv. u 
heeft een doek nodig van 74,8cm x 120,5 cm 
dan vult u bij de breedte in 74.8 en bij de 
hoogte 120.5 
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Op de door u opgegeven maat worden door 
ons geen correcties aangebracht. De maat 
die u besteld is de uiteindelijke maat van het 
doek.  
 
Selecteer nu de gewenste doekkleur.  
De doeken met dezelfde cijfers maar met A 
of B erachter betreffen hetzelfde doek, 
echter is A het voor aanzicht en B het achter 
aanzicht van het doek. Omdat deze doeken 
uit twee of drie kleuren bestaan die door 
elkaar geweven zitten, zien de voor en 
achterkant er iets anders uit. De kleur met 
letter die u kiest betreft het vooraanzicht 
welke u geleverd krijgt, kijkend naar het 
doek, van buitenaf gezien. 
 
Selecteer vervolgens bij 
bevestigingsmateriaal het gewenste aantal 
tourniquets en/of bij de volgende stap het 
gewenste aantal zeilogen. 
 
Als laatst selecteert u de juiste 
verzendkosten. Al onze raamdoeken worden 
opgerold verzonden, over de kortste zijde.  
 
Verzendkosten hoeven uiteraard maar een 
maal per order betaald te worden, indien u 
meerdere doeken wilt bestellen vink dan bij 
het GROOTSTE doek de juiste verzendkosten 
aan en vink bij de andere doek(en) optie 4: 
Is vanaf 2e doek € 0,-,  1e doek is in 
winkelwagen + verzendkosten aangevinkt. 
 
Note: Meerdere doeken van één en dezelfde 
maat bestellen? Vul dan eerst al de 
gegevens in en vul in hokje aantal `1 st ` in 
ook al heeft u meerdere doeken in deze 
maat, anders gaat het fout met de 
verzendkosten. Plaats dit doek in de 
winkelwagen. Ga naar `verder winkelen` en 
vul het tweede doek van dezelfde maat in. 
Kies hier voor verzendoptie 4, vul het 
resterende gewenste aantal van de doeken 
in deze maat in en plaats ook in de 
winkelwagen.  
Bij vragen neem contact met ons op. 
 
 

 

Zeilogen Tourniquets 



 

 

 

 

 

 

  

 

Monteren van uw raamdoek 
 
Pak uw doek(en) uit. Houdt het doek voor 
het kozijn en teken het eerste oog af, begin 
in de linker of rechter bovenhoek.  
Bevestig de draaier met twee schroefjes op 
het kozijn. RVS schroeven kunt u eventueel 
aan uw bestelling toevoegen. U heeft er 
twee per tourniquet nodig.  
Bevestig het doek op de geplaatste draaier 
en teken nu het tweede oog af.  
Ga zo verder tot u alle draaiers heeft 
bevestigd.  
 
Nu kunt u het doek bevestigen, dit doet u 
door de draaiers een kwartslag te draaien. 
U kunt het doek ook op ieder gewenst 
moment weer verwijderen.  
 
 
Nu kunt u gaan genieten van de zonwering! 
 
 
 
 
 
  
 

 


