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Waterdoorlatend
• A-NET
• Open structuur
• Schaduw
• Privacy, windbescherming
• Bij veel wind
• Horizontaal, vertikaal en schuin
• Doek < 36 m2
• Temperatuur 30% koeler
• Geschikt voor dakterras

3. Welke afmeting heb ik nodig?
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30 cm

30 cm

• Meet in het platte vlak, dus horizontaal.
Vanuit de lucht gezien omlaag of het vooraanzicht
bij een zichtscherm.
360

1. Welk type doek kies ik?
Waterdoorlatend of waterdicht?

20

• Meet van bevestigingspunt tot bevestigingspunt =
waar het bevestigingsmateriaal van het doek aan de gevel
of paal komt.

bruto

Plat vlak

spanmarge

• Een doek wil vanuit het midden m door de diagonalen
gespannen worden.

• De ruimte waar het doek komt te hangen is altijd groter
dan de doek zelf. Beter het doek iets te klein bestellen
dan te groot. Voor de bevestigingsmaterialen heb je
spanmarge nodig; dit is de ruimte tussen het doek en de
palen, muur of frame waar het doek tussen komt.

Schaduwdoek
Een schaduwdoek heeft altijd gecurvde zijden.
20
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netto doek + 40 cm

spanmarge

m

d

netto

Bevestigingspunt

Waterdicht
• A-TEX
• Dichte structuur
• Schaduw
• Droog zitten
• Bij weinig wind
• 30% op afschot schuin hangen
• Doek < 25 m2
• Warmte blijft deels hangen

De spanmarge verschilt per bevestigingsmateriaal.
De spanmarge voor onze draadspanners is 30 cm in de
diagonaal. Recht gemeten is dat 20 cm per zijde per hoek =
40 cm aftrek per zijde. Bij een vierkant zou er dan 40 cm van
de lengte en 40 cm van de breedte als spanmarge afgaan.
Deze 40 cm gebruiken we als standaard aftrek!
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KEUZEHULP
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• De bestelde doekmaat is
altijd incl. de rvs hoekringen.
Advies max. doeklengte i.v.m.
doorhangen eigen gewicht:
Max 600 cm: A-NET940
Max 500 cm: A-NET920,
A-NET771, A-TEX934 en
A-TEX935.

doekbreedte

2. Welk soort schaduwdoek kies ik?
30 cm

30 cm

Zichtscherm / wind-privacydoek

20

Schaduwdoek*

Je wilt de spanmarge zo klein mogelijk houden. Deze
verschilt per bevestigingsmateriaal en is gem. 2 - 10 cm.

• Gecurvde zijden
• Waterdicht of waterdoorlatend

• Rechte zijden
• Advies waterdoorlatend
• Keuze in randafwerking K1-K4

360

Zichtscherm / wind-privacydoek

Lamellen-harmonicadoek

* een schaduwdoek met rechte zijden noemen wij zichtscherm
en kun je onder zichtscherm bestellen.

m
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• Voorzien van lamellen
• Flexibel zon of schaduw
• Advies waterdoorlatend

m

netto
s

bruto
spanmarge

netto doek + 40 cm

spanmarge

spanmarge

s

Paal hout (zelf)

SunnySail
aluminium paal

• min. 9 x 9 cm
breedte max

200 - 250 cm

. 400 cm

verstelbaar
200 - 350 cm

sd

• Je spant de staaldraden tussen 2 balken of muren.
Het doek bevestig je met karabijnhaakjes M5 aan
de staaldraden, waardoor je het doek er in de herfst
gemakkelijk afhaalt. Tevens slijten de doekogen dan niet.
• Doek < 10m2: 1 spanset, doek > 10 m2: 2 spansets

• bodemhuls

• oogbout
• houtdraadbout
• bevestigingsplaat

sd

• Doekbreedte 0-199 cm: 2 staaldraden
Doekbreedte 200-400 cm: 3 staaldraden

60 cm t.b.v. beton

• Bij de spanset bevestig je de
draadspanners in de
breedte bij start A en /of einde B.

2 draden

• voetplaat

sd

A
B

lamellengte
sd staaldraad

• Wij maken het doek altijd iets langer dan de door jou
opgegeven lengte, zodat de lamellen ‘los’ in boogjes speels
omlaag hangen.
• De lengte van een lamel wordt automatisch per doeksoort
door ons bepaald. Dit verschilt van 42 - 60 cm. Hiervan kan
niet worden afgeweken.

• Monteer een katrollenset
voor gemakkelijke bediening.
Zet het doek aan 1 zijde vast
met kabelbinders.
lengte

Zichtscherm / wind-privacydoek

m
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edt
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Opspannen met:
• Spannquick
• Koord
• Kabelbinder

2 x spanset

sd

10% afschot

sd

30 cm

• Meet de lengte van de balk tot de muurbalk. Advies: max
8 m lengte. Meet de breedte, welke max. 400 cm kan
zijn! Dit i.v.m. doorhangen van het doek. Trek 4 cm van de
breedte af; dit is 2 cm aan weerszijden, zodat het doek
niet tegen de (indien aanwezige) zijbalken aanschuift.

• Let op: de hypar-vorm, waarbij de diagonalen op
verschillende hoogte bevestigd zijn, realiseer je alleen met
ons waterdoorlatende doek
A-NET940. Ons waterdichte
doek + andere doeksoorten
geven geen rek, waardoor dit
niet lukt.

sd

Een doek met rechte zijden dien je op meerdere punten
te bevestigen (tegen doorhangen).
sd

• Het waterdoorlatende A-NET940 is het meest geschikte
doeksoort. Advies max. 8 x 4 m (L x B). Max 12 m2 voor de
doeksoorten: A-NET920, A-NET771, A-TEX934 en A-TEX935.

Spannquik,
dubbel
om paal
8

5 cm

Koord
8

2 cm

4. Hoe bevestig ik mijn doek?

Koord door
ogen in paal

Aan oog
in gevel

Schaduwdoek
Opspannen met:
• Draadspanner
• Profielspanset
• Spanband met ratel

A
B

1 x spanset

• Je dient min. 2 hoeken aan dezelfde zijde te spannen.
Alle hoeken opspannen is nog beter.
• De lengte is de uitschuifbare lengte (uitval)! in deze
richting lopen de staaldraden waarover het doek schuift.

3 draden

breedte 2 - 4 m

gte

len

60 - 80 cm
beton

• Bevestigingsplaat
Opspannen met:
• draadspanner
• ratel met band
• proﬁelspanset

Lamellen-harmonicadoek

breedte < 2 m

Gevel (steen)

Lamellen-harmonicadoek

2 cm

10 cm

ClipOn
Simplex
haak
7 cm

m

2c

staaldraad

• Let op: een waterdicht lamellen-harmonicadoek dient
in de breedte min. 10% op afschot te hangen voor de
waterafloop. (Dit is 10 cm per 1 m doekbreedte)
• De staaldraden dienen dan horizontaal parallel op
verschillende hoogtes bevestigd te worden. Met min. 10%
hoogteverschil tussen de hoogste en laagste staaldraad. In
een horizontale pergola lukt dit al niet en ook is
dit niet altijd een fraai gezicht.
• Schuif stabiliseringsbuizen in de tunnels
van de lamellen.

