
Handleiding inmeten 
radiatorbekleding



nr.2

nr
.1

nr
.3

Inmeet instructies:

- Hoogte radiatorbekleding: 
- (1) Meet de hoogte van de radiator vanaf de vloer tot het hoogste punt. 
- Tel hier 8cm bij op.

- Breedte radiatorbekleding: 
- (2) Meet de totale breedte vanaf de uiterste 2 punten. (incl. leidingen & knop) 

 - Tel hier 6cm bij op.
- Diepte radiatorbekleding: 

- (3) Meet de totale diepte vanaf de muur tot de uiterste diepte van de radiator. 
- Tel hier 5 cm bij op.

- Plinten en leidingen. 
- Plint aanwezig? zo ja meet de afmetingen op.
- Leidingen aanwezig? zo ja, meet de afstand van de leidingen tot de muur,
  meet de diameter van de leiding (en de breedte tussen de leidingen). 

- Foto('s)
- Maak foto's van de ruimte (en de leidingen en plinten).

 

Inmeten Radiatorombouw vrijstaand  

Radiator

Bovenaanzicht

Muur

Meet de uiterste maat

Inmeet Instructie

Onderwerp

Radiator vrijstaand in de ruimte

Tekening



nr.3

nr
.6

nr
.1

nr.4

Bovenaanzicht

Inmeten Radiatorombouw onder een raam  

Kozijn Radiator

nr
.7

Raam

Inmeet instructies:

- Hoogte radiatorbekleding: 
- (1) Meet de hoogte van de radiator vanaf de vloer tot het hoogste punt. 
- (2) Meet de hoogte van vloer tot bovenkant bestaande vensterbank.

- Breedte radiatorbekleding: 
- (3) Meet de totale breedte vanaf de uiterste 2 punten. (incl. leidingen & knop)

 - (4) Meet de breedte van het raam (de maat tussen de 2 muren).
- (5) Is de radiator breder dan het raam? 
  zo ja, meet dan de afstand van zijkant radiator tot raam aan 2 kanten.

- Diepte radiatorbekleding: 
- (6) Meet de totale diepte vanaf de muur tot de uiterste diepte van de radiator.
- Tel hier 5 cm bij op.
- (7) Als u een nieuwe vensterbank over de bestaande vensterbank en de 
  radiatorbekleding heen wilt meet dan de maat van kozijn tot voorkant muur.

- Plinten en leidingen. 
- Plint aanwezig? zo ja meet de afmetingen op.
- Leidingen aanwezig? zo ja, meet de afstand van de leidingen tot de muur,
  meet de diameter van de leiding (en de breedte tussen de leidingen). 

- Foto('s)
- Maak foto's van de ruimte (en de leidingen en plinten).

 

Muur

nr.5 nr.5

nr
.2

Meet de uiterste maat

Inmeet Instructie

Onderwerp

Radiator onder een raam

Tekening



Bovenaanzicht

Inmeten Radiatorombouw over volle breedte van de kamer 

nr
.6

Radiator

nr
.7

nr.5

nr.5

Raam

KozijnMuur

nr.3

nr
.1

nr.4

nr
.2

Inmeet instructies:

- Hoogte radiatorbekleding: 
- (1) Meet de hoogte van de radiator vanaf de vloer tot het hoogste punt. 
- (2) Meet de hoogte van vloer tot bovenkant bestaande vensterbank. 

- Breedte radiatorbekleding: 
- (3) Meet de totale breedte vanaf de uiterste 2 punten. (incl. leidingen & knop) 

 - (4) Meet de breedte van het raam (de maat tussen de 2 muren).
- (5) Wilt u de bekleding over de gehele breedte van de kamer? 
  Zo ja, meet dan deze breedte laag bij de vloer en ter hoogte van bovenkant   
  bekleding. Vaak is er verschil in breedte dus geef beide maten door. 

- Diepte radiatorbekleding: 
- (6) Meet de totale diepte vanaf de muur tot de uiterste diepte van de radiator. 
- Tel hier 10 cm bij op.
- (7) Als u een nieuwe vensterbank over de bestaande vensterbank en de 
  radiatorbekleding heen wilt meet dan de maat van kozijn tot voorkant muur. 

- Plinten en leidingen. 
- Plint aanwezig? zo ja meet de afmetingen op.
- Leidingen aanwezig? zo ja, meet de diepte van voorkant leidingen tot de muur, 
- Leidingen aanwezig? zo ja, meet de afstand van de leidingen tot de muur,
  meet de diameter van de leiding (en de breedte tussen de leidingen). 

- Foto('s)
- Maak foto's van de ruimte (en de leidingen en plinten).

 

Meet de uiterste maat

Inmeet Instructie

Onderwerp

Radiatorbekleding over volle breedte van de kamer

Tekening



Inmeten Radiatorombouw

Inmeet Instructie

Onderwerp

Een aantal resultaten

Tekening


