MAATBLAD DOUCHESCHERM
Een douchescherm met profielen heeft altijd een regelbaarheid in de breedte. Deze regelbaarheid vangt de dikte op van de
muurbekleding (wanden, tegels, ..) en het douchescherm wordt, omwille van de ronding van de douchetub, altijd enkele mm
naar binnen geplaatst. Daarom kunnen de exacte maten pas bepaald worden na de plaatsing van de douchetub en muurbekleding. Met dit formulier kan u ons de opgemeten maten doorgeven en wij kijken de regelbaarheid na, zodat een perfect
passend douchescherm wordt geleverd. Dit formulier altijd schriftelijk bezorgen om misverstanden te voorkomen, per fax
(03/336 59 85 of 03/766 10 93) of per e-mail (sales@joossens.be).

HOE EEN DOUCHESCHERM OPMETEN ?
Een douchescherm kan opgemeten worden van zodra de muurbekleding (tegels,
douchewanden, ..) is geplaatst. Altijd meten vanaf de afgewerkte muur tot het uiteinde
van de douchetub (inclusief de afronding). ZIE AFBEELDING LINKS.
Waar moet u op letten ?
1. De douchetub moet perfect waterpas geplaatst zijn.
2. De muren moeten loodrecht zijn
3. Exact opmeten, altijd de maten in millimeter vermelden
4. Er mogen geen obstakels zijn op de plaats waar de profielen worden
gemonteerd. bv. uitstekende tegels, een boord, raam, vensterbank, …
Op de achterzijde kan bij de verschillende situaties de maten aantekenen. Telkens in vierkante/symmetrische uitvoering
voorgesteld, maar kan ook rechthoekig zijn. Duid eerst de juiste situatie aan : hoekopstelling, kwartronde hoekopstelling of
nisopstelling. Noteer dan de maten bij de juiste zijde en vermeld het type scherm eronder (bv.draaideur, zijwand, glijdeur,
vaste wand,…. Of referentie n°)
In een nisopstelling moet de nis van op 3 verschillende hoogtes opgemeten worden: Onderaan, midden & bovenaan. (De
hoogte van het door u gekozen douchescherm kan u terugvinden op de orderbevestiging.)
Als wij, na ontvangst van dit ingevulde maatblad, opmerken dat het door u gekozen douchescherm niet past, zullen wij u
meteen contacteren.
Er zijn UITZONDERINGEN zoals zijwanden met een uitpik (obstakel waarvoor het scherm een uitsparing moet hebben) of
een schuine zijde (om onder een schuin plafond gemonteerd te kunnen worden) of een verkorte zijwand (die aansluit op het
ligbad of verkort muurtje),… Voor deze situaties is een opmeting door de fabrikant noodzakelijk. Met het maatblad kan u
deze maatopname ook aanvragen. Wij zullen de fabrikant dan vragen om met u contact op te nemen zodat er een afspraak
kan gemaakt worden om de opmeting ter plaatste uit te voeren. Nadat wij de opmeting ontvangen, maken wij u (indien er
wijzigingen zijn in prijs en/of uitvoering) een nieuwe orderbevestiging op waarvoor wij opnieuw uw akkoord zullen vragen.
Hou rekening met een langere levertermijn bij maatwerk.

MAATBLAD DOUCHESCHERM
Orderbevestiging n°………………………………………………….
Klant…………………………………………………………………
Een hoekopstelling
B

A: linkse zijde > ……………………………………………mm
Type scherm …………………………………………………….
B: rechtse zijde > …………………………………………...mm

A

Type scherm …………………………………………………….
Een kwartronde hoekopstelling
B

A

A: linkse zijde > ……………………………………………mm
B: rechtse zijde > …………………………………………...mm
Type scherm …………………………………………………….
Type douchetub…………………………………………………
(Indien niet vermeld op dezelfde orderbevestiging)
Een ni sopstelli ng
A: Onderaan : ………….......…………………………………...
B: Midden : ……………...……………………………………...
C: Bovenaan : …………………………………………………...

A-B-C

Maatwerk - Het is noodzakelijk om de fabrikant te laten opmeten.
Reden maatwerk ………....…………………………………………………………….
Adres voor maatopname……....……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….....
Contact : (kantooruren) …………………………………....…………………………..

Maatblad ingevuld door: ……………………………….……………………………………………………………………….(naam)
Voor akkoord …………………………………………………………………………………………………...………(handtekening)
Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Maatblad ingevuld doormailen naar sales@joossens.be of doorfaxen naar 03/766.10.93 , 03/336.59.85

