
* Keukenwand bestaande uit 1 deel 
* 3  uitsparingen voor stopcontacten 
* Dikte glas 5 mm
* In de foto hieronder noteren we alle strakke maten in rood in mm
* Uitgaande dat de muren niet recht staan

Belangrijk:

Neem altijd het middelpunt van elk stopcontact. Standaard boren wij de gaten 
met een diameter van 70 mm. Zo zullen de stopcontacten weer netjes passen, nadat
het glas is gemonteerd.
Haal de kapjes van de contacten af en controleer of hier daadwerklijk ronde 
inbouwdozen achter zitten en kijk als u weg komt met de 70 mm diameter gaten.inbouwdozen achter zitten en kijk als u weg komt met de 70 mm diameter gaten. Als dit 
niet het geval is geef dit aan en stuur een foto. In sommige huizen zitten ook ovale 
dozen, waardoor het glas ander bewerkt moet worden.

Controleer als alle zijden zijn opgemeten, desnoods nogmaals nameten. Na het   
verharden kan er niks meer aan het glas bewerkt worden.

* Trek van de hoogte maten (zijkanten) standaard 3 mm af
* Trek van de lengte maten standaard 4 mm aan elke kant (dus 8 mm totaal)
* * Trek van de diepte van de uitsparingen ook 4 mm af
* Trek niks er vanaf van de hoogte van de uitsparingen.  
   
Als we dit gaan toepassen zal het er zoals de volgende tekening uitkomen te zien.

2890 mm

2888 mm

223 mm
367 mm

437 mm 

507 mm

586 mm
584 mm



Hieronder staan de maten met aftrek van de benodigde marges die nodig zijn dat het 
glas 100 % gaat passen. De marges aan de zijkanten kunnen nadien netjes worden af 
gekit met zuurvrije siliconenkit.

2890 mm - 4 mm  - 4 mm

2888 mm - 4 mm - 4 mm

223 mm
367 mm
- 4 mm

437 mm - 4 mm

507 mm - 4 mm

363 mm

Deze manier van inmeten kan alleen worden toegepast als er 1 glasplaat tussen 
twee wanden moet komen met de uitsparingen aan de linkerkant. Mocht u rechts 
ook uitsparingen hebben, neem in dat geval als de twee lengtes verschillend zijn, 
de gemiddelde lengte daarvan. In dit geval wordt het dan 2881 mm. U kunt dan 
vanaf de rechterkant de uitsparingen uittekenen met uiterraad de - 4 mm regel naar 
het hart van het stopcontact. Mocht u 1 zijwand hebben, houd dan alleen de - 4 mm 
regel aan voor die kant.

433 mm
503  mm

586 mm -  3 mm
584 mm
- 3 mm

Uiteindelijke tekening voor de opdracht:

2880 mm

2882 mm

583 mm 581 mm 

223 mm



Voor keukenachterwanden met een doorlopend patroon kunt u het 
beste een inmeetafspraak plannen. Het inmeten van dit soort 
opdrachten moet zeer nauwkeurig gebeuren. U moet rekening 
houden met de volgende zaken:

* De volgorde van plaatsing. Welke gaat als eerst gemonteerd 
worden? 
* U moet de glasplaatdikte en 2 mm lijmdikte van de stakke maten * U moet de glasplaatdikte en 2 mm lijmdikte van de stakke maten 
afhalen waar de foto moet overlopen. Anders zal het patroon/ foto 
niet mooi sluiten op de volgende plaat. 
* U moet rekening houden met kleine speelmarges.
* De muren moeten haaks staan, als dit niet het geval is zal er meer * De muren moeten haaks staan, als dit niet het geval is zal er meer 
of minder lijm moeten worden aangebracht op de glasplaten. Dit 
moet tijdens het inmeten al moeten worden meegenomen voor de 
uiteindelijke opdracht tekening voor de werkplaats.

Voor opdrachten boven de 500 euro is het inmeten gratis. Anders 
kost het inmeten € 80,- 



Hieronder staan diverse tekeningen van diverse modellen keukenwanden. Zo 
kunt u zien welke maten u moet doorgeven op uw tekening. U kunt ook de 
strakke marges doorgeven en dan halen wij de benodigde marges eraf. Indien 
gewenst ontvangt u een nieuw exemplaar (met marges eraf) van de tekening ter 
controle.


