
 
 

MarineMat – Stappenplan 1.0 
 

 

 

Stap 1 - Bedenk welke delen van de boot u wilt bedekken met MarineMat 

 

Stap 2 - Snij de folie in de ruwe vorm met een ruime marge. De omtrek van elk deel      

  dient binnen de gesneden folie te blijven. 

 

Stap 3 - Plak de gesneden folie met schilderstape goed vast. 

 

Stap 4 - Teken secuur met een watervaste stift de buitenrand van de gewenste mat.  

   Let daarbij vooral op de hoeken. Rond of juist haaks, aan u de keuze. 

  Let op: Wij adviseren minstens 1 tot 2 cm weg te blijven van verticale haakse  

   delen. Dus voor de vloer is dat 1 tot 2 cm wegblijven van verticale wanden. 

  Let op Wilt u MarineMat plaatsen over antislip? Probeer dan de mat net even  

   iets groter te maken dan het antislip oppervlakte. 

 

Stap 5 - Nummer alle delen en markeer duidelijk; boeg/hek, richting van de Teakline  

   (indien aan de orde) en of het om Snap-It of Stick-It delen gaat (indien aan de  

   orde).  

Let op: als losse delen nagenoeg aansluitend op elkaar zijn wilt u dat de 

patronen doorlopen (zichtlijnen). In dat geval: trek een rechte lijn over eerder 

delen en markeer deze duidelijk door middels van letters. 

 

Stap 6 - Maak duidelijke, herkenbare overzichtsfoto’s van alle template delen op de  

   boot. Ons designteam krijgt hierdoor een goede indruk van de boot, uw  

   wensen en het design en kan hier rekening mee houden. 

 

Stap 7 - Vul het Opdrachtformulier duidelijk leesbaar en volledig in en zorg dat de  

   nummering van de template delen op de juiste manier terugkomt op het  

   Opdrachtformulier. 

 

Stap 8 - Stuur alle foto’s middels Wetransfer aan info@marinemat.nl 

 

Stap 9 - Stuur ons de templates met uw Opdrachtformulier. 

 

Zodra wij alles ontvangen hebben nemen wij contact met u op voor het bespreken van de 

details en de vervolgstappen. 

 

mailto:info@marinemat.nl

