
Keuzehulp schaduwdoeken
Stap 1: normaal of waterdicht schaduwdoek?

Normaal (water- en luchtdoorlatend) 
schaduwdoek:
+ HDPE
+ Geweven structuur
+ Schaduw, 90 tot 95% UV-bescherming
+ Privacy en windbescherming
+ Kan van maart tot oktober

blijven hangen
+ Horizontaal, verticaal en schuin op te

hangen
+ Doek < 50 m2
+ Temperatuur tot 30% koeler
+ Ook geschikt voor dakterras en

balkon

Waterdicht schaduwdoek:

+ Polyester met PU-coating
+ Dichte structuur
+ Schaduw, 85% UV-bescherming
+ Droog zitten bij lichte buien
+ Niet bruikbaar bij veel wind
+ Met 30% afschot schuin op te

hangen
+ Doek < 20 m2
+ Warmte blijft deels hangen
+ Alleen geschikt voor tuin

- Meet de beschikbare ruimte van bevestigingspunt tot 
bevestigingspunt. Het bevestigingspunt is waar het 
bevestigingsmateriaal aan de muur of paal komt.

- Je hebt om een doek op te hangen spanmarge nodig;
dit is de ruimte tussen het doek en de palen, muur of frame waar  
het doek aan bevestigd wordt. 

- Houd rekening met een spanmarge van ongeveer 10% van de 
afmeting van het doek per zijde, met een minimum van 30 cm. Bij 
een doek van 4x4 meter moet je dus rekening houden met    
minstens 40 cm spanmarge per zijde, oftewel 20 cm per hoekpunt. 

- Meer dan 100 cm spanmarge per hoekpunt is niet aan te raden, 
omdat het doek dan gaat doorhangen en moeilijk strak te spannen is.

- Een doek moet vanuit het midden in 
diagonalen gespannen worden. 

- De maat van een doek is altijd gemeten van 
uiterste punt tot uiterste punt, inclusief de 
rvs hoekringen.

- Een schaduwdoek heeft rond naar binnen 
toe inlopende zijden (met een curve dus).

- Wil je gebruikmaken van onze complete sets 
bevestigingsmaterialen? Dan moet je 30 cm per 
hoekpunt aanhouden, oftewel 60 cm per zijde.

- De ruimte waar het doek komt te hangen moet 
door de spanmarge altijd groter zijn dan het doek 
zelf. Het is beter om het doek iets te klein te 
bestellen dan te groot.

Stap 2: welke afmeting kies je?

- De stand van de zon (houd ook rekening met het draaien van de zon). 
- De hoogte van aanwezige openslaande ramen of deuren. 
- De mogelijkheden voor het plaatsen van eventuele palen om het schaduwdoek aan te 

bevestigen (is er ruimte voor en zou een eventuele paal niet in de weg staan).
- De sterkte van de bevestigingspunten (dikte van muren, palen etc.). Zeker bij een groot formaat 

doek komt er aardig wat druk op deze bevestigingspunten te staan. 

Heb je ook gedacht aan…?

Tip!
Vind je het lastig om je voor te stellen welke maat schaduwdoek in jouw tuin past? 

Maak dan een tekening op schaal van je tuin en het schaduwdoek. Vergeet hierbij niet 
om rekening te houden met de gecurvede zijden en spanmarge.

Tip!


