tips bij het plannen van een kastwand
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ALGEMEEN: meet de breedte en hoogte van
de ruimte 3 keer.

Meet bij de schuifdeuren op de plek waar
schuifwand komt. Dit is meestal 10 cm voor
het interieur (bij een interieur van 60 cm diep
dus op 70 cm)

Meet bij het interieur langs de achterwand

2

Verwijder de PLINTEN zodat de deuren straks
aansluiten op de muren en meet vervolgens van
muur tot muur (a)

b

of:
f

a

bestel een muurlijst (b) en meet tussen de
muurlijsten (c)
Verwijder de achterste plint (d) bij het plaatsen
van het interieur zodat er geen kier ontstaat
tussen interieur en achterwand

d

ORDERINGSVOORBEELDEN SCHUIFDEUREN
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1:

c

tweesporige rails
(staal en aluminium)

driesporige rails
(alleen aluminium)

‐

‐

enkelsporige rails
(alleen aluminium)

‐

2:
3:

‐

4:

‐

5:

‐
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TOEGANKELIJKHEID van de binnenkast.
Plan de interieursegmenten recht achter de
deuren zodat ze toegankelijk blijven. De
verticale
erticale staanders van
an het interieur
interie r komen
achter de overlapping van de schuifdeuren.

Plan zoveel mogelijk deuren met gelijke
breedte. Ongelijke deuren leiden meestal tot
een slecht toegankelijk interieur

goed toegankelijk

slecht toegankelijk
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Maten die opgemeten moeten worden bij
schuine plafonds:

SCHUINE PLAFONDS:
Een belangrijke voorwaarde waaraan een situatie met een schuine
plafond moet voldoen, is de maximale lengte van het schuine
gedeelte. Als deze overschreden wordt, kunnen de deuren niet
helemaal open (slechte toegankelijkheid van het interieur).

bij 3 deuren

max. 1/3

min. 2/3

bij 4 deuren

max. 1/2

min. 1/2

bij 5 deuren

max. 3/5

6

min. 2/5

INLOOPKASTEN
Een inloopkast op maat bestaat uit drie normale interieurs (a,
( b en c)) die onderling verbonden worden door
hoekplanken (d). De minimale breedte van deze hoekplanken is 300 mm.
Neem de maten van de drie achterwanden op.

b
d

a
c

min. 300 mm

d

