
Stap 01 Situatie 01: De binnenafwerking is reeds uitgebroken (en de binnenmuur is zichtbaar)

binnenzicht binnenzicht

Vaststelling situatie: er is nog binnenafwerking
De oude ramen en binnenafwerking zijn nog niet uitgebroken. De ruwbouw steen van de binnenmuur is dus niet zichtbaar, 
want deze zit verborgen achter de binnenafwerking. 
Zo onderzoeken indien er een slag is:
1. Boor een gaatje in de binnenafwerking. Steek in het gaatje een lang smal voorwerp (zoals een schroevendraaier) en 
meet hoe diep de schroevendraaier er in ging. Doe dit links en rechts en schrijf de maten B en D op.
2. Meet nu de afstand binnen, tussen de binnenafwerking, dat is C. Schrijf dit ook op.
3. Tel nu B + D + C op. Dat is de totale afstand van de opening binnen van steen tot steen = E
4. Meet de afstand van de opening in de buitenmuur van steen tot steen = A
5. Vergelijk nu de afstand van A en E en ontdek indien er een slag is 
          Zonder slag = het verschil tussen de openingen van de binnenmuur (E) en buitenmuur (A) is 0 tot 6 cm.    
          Met slag = het verschil tussen de openingen van de binnenmuur (E) en buitenmuur (A) is meer dan 6 cm. 
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Deze maten (A) moet je 
opgeven in de webwinkel 
op www.raamwinkel.be

STAP 01: een muur 'met slag' of 'zonder slag' herkennen

Zonder slag = het verschil tussen de openingen van de 
binnenmuur en buitenmuur is 0 tot 6 cm. 

Met slag = het verschil tussen de openingen van de 
binnenmuur en buitenmuur is meer dan 6 cm. 

Stap 01 Situatie 02: Het oude raam en binnenafwerking zit er nog steeds in (bij renovatie)

STAP 02: Neem notitie van de maten

Binnenzicht Binnenzicht Binnenzicht Binnenzicht

Twijfel je? Plaats je bestelling met voorlopige maten en vraag een nameting. 
Je ramen en deuren gaan pas in productie na de nameting.


