
Keuzehulp 
Windscherm / Privacydoek

Waterdoorlatend
• A-NET
• Open structuur
• Schaduw
• Privacy, windbescherming
• Horizontaal, vertikaal en schuin
• Geschikt voor dakterras

Waarvoor kies ik een windscherm?

Waaraan bevestig ik mijn windscherm?

Welke doeksoort kies ik?

Een doek met rechte zijden langer dan +/- 150-200 cm dien je op meerdere plekken vast te zetten om 
doorhangen te voorkomen. Kies dan randafwerking K1.

Elke zijde kan een andere randafwerking hebben. Je kunt dus bijvoorbeeld K1 kiezen voor de bovenste en 
onderste zijden en K4 voor de linker of ook rechter zijde. Dit maakt voor de prijs niet uit!

Rechte zijden met verstevigingsband en (messing) ogen om de 30 cm.

Rechte zijden met verstevigingsband en alleen ogen op de hoeken.

Rechte zijden met verstevigingsband.

Rechte zijden met holle zoom, diameter 2 cm. T.b.v. staaldraad of verzwaringsbuis max. 2 cm diameter.

Bepaal de maat gezien vanuit het vooraanzicht.  
Je wilt de spanmarge zo klein mogelijk houden.

• Bij bevestiging TUSSEN palen/balken/muur: meet de afstand ertussen in cm.
• Bij bevestiging OP palen/balken: meet de afstand van midden paal/balk in cm.

 
De benodigde spanmarge verschilt per 
bevestigingsmateriaal en dikte van de paal/balk; 
dit varieert van 2 - 15 cm. Houdt ook rekening met 
de maat van de schroefogen, indien gebruikt. Trek 
de spanmarge aan beide zijden van de gemeten 
afstanden af; dat wordt je doekmaat. Beter het doek 
iets te klein te bestellen dan te groot.

Je bevestigt je doek om, op of tussen palen/muren. 
Dit kan met schroefogen in de paal/muur of direct 
met spanelastiek, koord of tierip om de palen heen.

Opspannen met:
• Spannquick
•  Koord
•  Kabelbinder/tierips

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

Indien gewenst kan je een ClipOn bevestigen als 
je op een andere plek de ogen van je doek wilt 
hebben. Of vraag naar de mogelijkheden.

Advies is een lucht- en waterdoorlatend doek, omdat een waterdicht doek (met geheel dichte structuur) 
bol gaat staan door de wind. De kleine gaatjes in het doek houden voldoende wind tegen om toch beschut 
uit de wind te zitten. Onderstaand de grootte van de gaatjes in de diverse doeksoorten vermeld van 
groot naar klein.
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Ook verticaal oprolbaar verkrijgbaar in standaard maten van Nesling of in maatwerk van Luxxout.

Gratis doeksamples zijn te bestellen via: www.zonz.nl/schaduwdoek-doeksampels
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Voor privacy en beschutting tegen wind kies je een lucht- en waterdoorlatend doek als windscherm.  
Ook wel zichtscherm, terrasscherm, privacydoek, winddoek of balkondoek genoemd.

Deze keuzehulp is ook van toepassing op een schaduwdoek met RECHTE zijden.

Je bevestigt een windscherm verticaal tussen of op de houten balken van je pergola of veranda, 
tussen muur en paal of aan een tuinhek of balkonhek.

70% zichtdicht.
Alleen in wit.

80% zichtdicht.
In 13 kleuren.

90% zichtdicht;
geeft het minste zicht  
door het doek heen.

In 11 kleuren.

Welke randafwerking kies ik?

Welke afmeting heb ik nodig?

Hoe bevestig ik mijn doek?
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https://www.zonz.nl/schaduwdoeken/oprolbaar-wind-privacyscherm/
https://www.zonz.nl/schaduwdoeken/maatwerk-schaduwdoeken/winddoek-en-privacydoek/

	Knop standaard: 
	Knop maatwerk: 


