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Soms kan het zijn dat de kapstok in een nis komt te hangen, maar hoe bepaal je nou de juiste maat van de kapstok 
zodat deze perfect in de nis past. 

Op de volgende pagina staan een aantal stappen omschreven om de juiste maat van de kapstok te bepalen.



Stap 1 - Hoek meten
Voordat de maten ingemeten worden is het van belang de beide hoeken van de nis te controleren. Voor een goede 
pasvorm dienen deze 90° graden te zijn. Is dit niet het geval, geef dit dan aan bij de aanvraag. 

Stap 2 - Inmeten
Om in te meten kan je het beste een rolmaat of meetlint gebruiken. Let hierbij op dat je horizontaal waterpas meet. 
Doe dit ter hoogte van waar de kapstok komt te hangen. Dit is gemiddeld 160-170cm.

Maat 1 is slechts een controle maat. Met deze diepte maat kan je bepalen welk type kapstok het beste bij jou past

Maat 2 en 3 zijn het belangrijkste en moeten beiden worden opgemeten. Ook als de hoeken recht zijn kan hier 
nog verschil in zitten. Noteer te twee maten en kijk welke van de twee het kleinste is. Dit is de maat die je moet 
aanhouden.



Stap 3 - Definitieve maat
Indien de nis volledig is afgewerkt kan de kleinst gemeten maat van stap 2 gebruikt worden. Om de kapstok niet 
helemaal strak weg te zetten is het veilig om nog 4mm van de gemeten maat af te halen. Dit geeft 2mm ruimte aan 
beide zijden van de kapstok wat de montage versoepelt en de kans op schade aan de muur verkleint.

Het kan ook zijn dat je in een nieuwbouwhuis komt te wonen of in een verbouwing zit. In dat geval kan het zo zijn 
dat de nis nog niet is afgewerkt. Dit kan de uiteindelijke maat sterk beïnvloeden.

Om de uiteindelijke maat te bepalen moet je eerst weten hoe en hoe dik (maat 4)de nis afgewerkt wordt. Hiervoor 
kun je de persoon raadplegen die de afwerking verzorgt.

Wanneer je deze dikte weet, haal je deze dikte nog eens 2x van de gemeten maat af. 
De uiteindelijke maat is dan: Kleinste maat - 4mm - (2 x maat 4). 
Deze maat geef je aan ons door.


