INMEETHANDLEIDING BOKMERK KEUKEN- EN SANITAIRWANDEN
Indien dit advies gevolgd wordt, zullen inmeetfouten fouten zelden tot niet meer voorkomen!
1. Keukenwandpanelen worden geplaatst tot de onderkant van de bovenkastjes. Bij het overleg met de klant
over de kleur en vorm van de Bokmerk keuken achterwand, is het belangrijk te vermelden dat de Bokmerk
achterwand onder de kastjes doorloopt en niet achter de kastjes langs.
2. Teken de achterwand in zijn geheel, inclusief wandcontactdozen en andere uitsparingen. Voor de correcte
productie van de Bokmerk achterwanden vragen wij u, deze in het geheel te tekenen, incl. stopcontacten en
uitsparingen. Zet pijlen voor de maten naar de desbetreffende onderdelen, zodat u geen maten vergeet te
meten en te noteren.
3. Controleer met de blokhaak en waterpas of de hoeken recht zijn en of u te maken heeft met een ruitvorm,
scheve wanden, een naar binnen staande nis of een naar buitenstaande nis.
4. Bepaal (bij meerdere delen) de volgorde van plaatsen, noteer deze nummering ook op de tekening. Meet
de wand die als eerste wordt geplaatst. Houd daarbij aan weerskanten 2 mm speling. Bij een paneel, welke aan
een zijde wordt ingesloten door een ander paneel (die daar weer recht op staat), houd u zelfs 3 à 4 mm speling.

5. Houd bij inmeten van één paneel rekening met 1 mm speling aan beide zijden tussen wandkasten en/of
muur. Meet (ter controle) zowel aan de voorkant als aan de achterkant tussen de kasten en/of afzuigkap en
houd bij een maatverschil de kleinste maat aan.
6. Meet wanneer een paneel een uitsparing naar boven heeft, eerst de bovenste delen (links van de
afzuigkap, tussen de afzuigkap en rechts van de afzuigkap. Tel de maten bij elkaar op (rekening houdend met
de speling). Meet dan ter controle de lengte van de totale lengte van het paneel op het aanrechtblad en
controleer dat met de uitkomst van de opgetelde maten. (Dit is de eerste controle maat!) Houd panelen die
tegen een ander paneel geplaatst worden 5 mm korter dan de werkelijke maat (lijmdikte + materiaaldikte)
7. Meet stopcontactgaten van dichtstbijzijnde muur/wand naar hart stopcontact gat. Hetzelfde doet u vanaf
de onderkant; meet de hoogte van af het aanrechtblad (onderste deel paneel) tot aan hart stopcontact gat.
Voer daarna de controle maat uit: lengte paneel, min de afstand maat van het hart stopcontact gat, is de maat
van de andere zijde van het paneel tot aan het hart stopcontact gat. (Vergeet dit nooit te controleren en doe
dit ook met de hoogte!!)

8. Hoe meet ik meerdere stopcontactgaten in een paneel? Wanneer aan weerszijden van het paneel
stopcontactgaten zitten, meet dan het linker hart stopcontact gat van links naar rechts en het rechter hart
stopcontact gat van rechts naar links. Neem daarna de totale maat van paneel minus de lengtemaat van het
hart stopcontact gat links en minus de maat hart stopcontact rechts. Dit is de tussenliggende hartmaat van de
stopcontactgaten. (Dit is ook een controle maat, voer dit uit voor elk stopcontact gat)
Vuistregel 1: Paneel tussen kasten: minus 1mm aan weerszijden. Paneel ergens omheen (bijvoorbeeld
aanrechtblad): plus 1 mm aan weerszijden.
Vuistregel 2: Houd de hoogtemaat van het panel gerust 5mm korter bij meten van aanrechtblad tot aan het
plafond. Houd de hoogtemaat van het panel gerust 5 mm korter bij meten van aanrechtblad tot aan de vloer.
Vuistregel 3:

Controleer de tekening. Zijn daadwerkelijk alle maten gemeten en genoteerd?

Vuistregel 4: Bespreek de tekening als deze klaar is met de klant en loop deze helemaal na, zodat de vorm
van de panelen kloppen met wat er besproken is en men achteraf tijdens montage niet voor verassingen komt
te staan.
Vuistregel 5: Controleer welke zaken voor montage verwijderd moeten worden, zoals bijvoorbeeld kranen,
verlichting, kookplaat etc. En check (ook onder het aanrechtblad) of dit probleemloos mogelijk is en vermeld
eventuele bijzonderheden zowel op tekening als aan klant.
Let op: De afstand tussen kookplaat en achterwand dient bij voorkeur 5 cm en minimaal 3 cm te zijn. De
pannen mogen de achterwand niet raken! Bij plaatsingen met een kortere afstand vervalt de garantie.

INMEETHANDLEIDING BOKMERK KOOKPLAAT AFDEKKAPPEN

Meet de uitwendige maat ( lengte en breedte) van de kookplaat op. Bokmerk zorgt voor een passende
afdekkap waarin rekening gehouden wordt met de dikte van het gebruikte materiaal.

