BEHANGCALCULATOR
Behang zonder patroon
Aantal banen
•
•
•

Meet de breedte van de muur of muren op;
Deel de uitkomst door de breedte van de
rol behang, en rond af naar boven.

Dit levert u het aantal banen op.
Is een muur bijvoorbeeld 420 cm breed en het behang 53
cm breed, dan deelt u 420 cm door 53 cm. De uitkomst is
7,92. Naar boven afgerond zijn dit 8 banen.

Aantal banen uit een rol
•
•
•

Meet de hoogte van de muur op;
Tel daar 20 cm overlap bij op;
Een rol behang heeft een lengte van 10 meter.

Behang met patroon
Aantal banen
•
•

Meet de breedte van de muur of muren op;
Deel de uitkomst door de breedte van het
gewenste behang en rond af naar boven.

Dit levert u het aantal banen op.
Is uw muur bijvoorbeeld 420 cm breed en de gewenste rol
53 cm breed, dan deelt u 420 cm door 53 cm. De uitkomst is
7,92. Naar boven afgerond zijn dit 8 banen.

Aantal banen uit een rol
•
•
•
•

Meet de hoogte van de muur op;
Tel daar 20 cm overlap bij op;
Tel daar de patroonhoogte bij op;
Een rol behang heeft een lengte van 10 meter.

Deel daarom 10 meter door deze uitkomst (muurhoogte +
20 cm) en rond de uitkomst af naar beneden. U weet nu
het aantal banen uit een rol.
Is een muur bijvoorbeeld 270 cm hoog, dan heb je banen
van 270 cm + 20 cm = 290 cm. 10 meter (1000 cm), gedeeld
door 290 cm = 3,44. Naar beneden afgerond is dat 3
banen.

Benodigd aantal rollen
Deel het benodigd aantal banen door het aantal banen
dat u uit een rol haalt en rond de uitkomst af naar boven.
In het voorbeeld hebt u 8 banen nodig, u haalt 3 banen
uit een rol. 8 gedeeld door 3 = 2,66. Naar boven afgerond
hebt u dus 3 rollen nodig.

Deel daarom 10 meter door deze uitkomst (muurhoogte
+ 20 cm + patroonhoogte) en rond de uitkomst af naar
beneden. U weet nu het aantal banen uit een rol.
Is een muur bijvoorbeeld 270 cm hoog en heeft uw
behang een patroonhoogte van 32 cm, dan hebt u banen
van 270 cm + 20 cm + 32 cm = 322 cm. 10 meter (1000
cm), gedeeld door 322 cm = 3,10. Naar beneden afgrond
is dat 3 banen.

Benodigd aantal rollen
Deel het benodigd aantal banen door het aantal banen
dat u uit een rol haalt en rond de uitkomst af naar boven.
In het voorbeeld hebt u 8 banen nodig, u haalt 3 banen
uit een rol. 8 gedeeld door 3 = 2,66. Naar boven afgerond
hebt u dus 3 rollen nodig.

