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Shutters
Doe-Het-Zelf en maatwerk



Haal het natuurlijke licht in huis
Fraaie houten raamdecoratie voorzien van horizontale lamellen die 

in elke stand instelbaar zijn. Overdag kunt u CanDo Shutters helemaal 

openzetten of de lamellen zó draaien, dat er een optimale lichtinval 

ontstaat. ’s Avonds sluit u de lamellen voor meer comfort en privacy. 
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Doe-Het-Zelf Shutter

Stijlvolle raambekleding 
voor elke ruimte in huis
CanDo Shutters geven elk interieur een persoonlijk 

karakter. Ze stralen kwaliteit uit, zijn puur van 

vormgeving en design, zodat ze perfect passen in 

elke woonstijl.

CanDo Shutters:

• Passen in ieder interieur

• Vitrage, gordijnen en zonwering in één

• Professionele kwaliteit

 

Het CanDo shutter assortiment bestaat 
uit 3 verschillende programma’s 

1. CanDo Doe-Het-Zelf Shutter
Een shutter die u eenvoudig zelf op maat kunt 

maken en monteren.

2. CanDo Basic maatwerkshutter
Een eenvoudig maatwerkprogramma geschikt 

voor ramen met een maximale afmeting van 

200 cm breed en maximaal 240 cm hoog. 

De shutter wordt op maat geleverd. Deze shutters 

kunnen, tegen meerprijs, worden ingemeten en 

gemonteerd.  

3. CanDo Special maatwerkshutter
Een uitgebreid maatwerkprogramma met veel 

mogelijkheden in maten, kleuren en vormen. 

Deze shutters worden altijd tegen meerprijs door 

monteurs bij u ingemeten en gemonteerd. 

Op de volgende pagina’s wordt er per programma 

aangegeven wat de kenmerken zijn, zodat u zelf 

kunt beslissen welke shutter het beste bij u past. 

3Special maatwerkshutter



Doe-Het-Zelf Shutter
De CanDo Doe-Het-Zelf Shutter kunt u makkelijk zelf op maat maken 

en monteren. Deze shutter wordt in standaard wit geleverd. 

CanDo Doe-Het-Zelf Shutters zijn verkrijgbaar in 13 hoogtematen en 

3 breedtematen. Zo zijn ze geschikt voor veel ramen in uw huis.

CanDo Doe-Het-Zelf Shutter: 
• Zelf op maat te maken

• Uitgebreide maatvoering

• Wit ommanteld RAL 9010

• Massief hout

• Inclusief scharnieren

• Extra nodig: montagelatten

• Levertijd: ca. 2 werkweken 

De Doe-Het-Zelf shutter is gemaakt van massief hout en wordt 

met een witte folie ommanteld. De shutter wordt geleverd met 

een demontabele kantelstok.

Zie voor technische informatie, de beschikbare maten en 

de rekenhulp ‘Doe-Het-Zelf Shutters’ op pagina 16.
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Combinatiemogelijkheden 
CanDo shutters:
Er zijn met CanDo Shutters vele 

combinaties mogelijk. Enkele 

voorbeelden staan hieronder 

weergegeven. U kunt maximaal 

2 panelen aan 1 montagelat 

monteren.
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Doe-Het-Zelf Shutter
De CanDo Doe-Het-Zelf Shutter kunt u makkelijk zelf op maat maken 

en monteren. Deze shutter wordt in standaard wit geleverd. 

CanDo Doe-Het-Zelf Shutters zijn verkrijgbaar in 13 hoogtematen en 

3 breedtematen. Zo zijn ze geschikt voor veel ramen in uw huis.
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Om het juiste aantal shutters voor uw raam te 

bepalen, adviseren wij u om gebruik te maken 

van de handige rekenhulp op www.cando.nl

of www.shuttercalculator.nl. Indien u zelf de 

berekening wenst uit te voeren, kunt u gebruik 

maken van het stappenplan en het bestelformulier 

achterin deze brochure.

Kantelstok Doe-Het-Zelf Shutter
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Basic maatwerkshutter
Voor uw gemak worden de Basic shutters op maat gemaakt. Dit programma 

biedt shutters voor ramen met een maximale afmeting van 200 cm breed 

en 240 cm hoog. Het is alleen nog maar een kwestie van zelf inmeten en 

monteren. U kunt gebruik maken van onze inmeet- en montageservice.  



Basic maatwerkshutter:
• Op maat gemaakt

• Wit ommanteld RAL 9010

• Massief hout

• Inclusief scharnieren

• Levertijd ca. 4 werkweken

• Extra nodig: montagelatten, 29 x 42 mm (b x d)

De Basic maatwerkshutter is gemaakt van 

massief hout en wordt met een witte folie 

ommanteld. De shutter wordt geleverd 

met een demontabele kantelstok.

Bij shutters vanaf 150 cm hoog wordt er in het

midden een tussenstijl geplaatst voor de stevigheid 

van de shutter.

De Basic maatwerkshutter wordt gemonteerd 

middels montagelatten.

Zie voor technische 

informatie en de rekenhulp 

‘Basic maatwerkshutters’ op 

pagina 18.
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Shutter met kantelstok
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Special maatwerkshutter
Dit programma biedt u alle mogelijkheden op het gebied van shutters. 

Het is een hoogwaardige shutter, verkrijgbaar in meer dan 200 RAL-kleuren 

en 16 beitsen. Daarnaast zijn er diverse opties leverbaar. Dit programma 

wordt altijd tegen meerprijs ingemeten en gemonteerd door monteurs die 

rekening houden met uw wensen. 
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Special maatwerkshutter:
• Op maat gemaakt

• 2 lamelbreedtes: 64 en 89 mm

• Handmatig na te stellen lamellen

• Standaard 3 RAL-kleuren

• Afgelakt

• Massief hout

• Alle maten en vormen mogelijk

• Inclusief montageprofiel

• Inclusief ingefreesde magneetsluiting

• Keuze uit standaard panelen of panelen 

 met blinde sluiting (rabbetstijl)

• Inclusief scharnieren

• Levertijd ca. 12 werkweken

Opties tegen meerprijs:
• Meerdere kleuren (ruim 200 RAL-kleuren)

• 16 Beitsen

• Hoogglans (glansgraad 70%) 

• Clearview (zonder kantelstok)

• Railsysteem

• Afwijkende vormen (schuine en ronde vormen)

Let op: de kleur van deze voorbeelden is een benadering 

van de werkelijke kleur. 

Clearview
Als optie levert CanDo een Clearview Shutter. 

Bij Clearview is het bedieningsmechanisme aan de 

achterzijde weggewerkt, zodat de aanzichtzijde niet 

wordt onderbroken door een zichtbare kantelstok. 

De bediening vindt plaats via de lamellen.

Hierdoor ontstaat een strakke vormgeving.

Zie voor technische informatie en de rekenhulp 

‘Special maatwerkshutters’ op pagina 20.
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RAL 9005
Gitzwart

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 9016
Verkeerswit

Clearview achteraanzichtClearview dicht

Clearview open
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Tip
Shutters kunnen ook heel goed gebruikt worden 

als afscheiding tussen 2 ruimtes of als een deur 

in een kastenwand.

Railsysteem
Bij ramen breder dan 200 cm kan er gebruik gemaakt 

worden van een extra tussenstijl, een zogenaamd 

T-profiel. Bij ramen van deze afmeting adviseren wij 

om een rail toe te passen. Bij het hanteren van 

een railsysteem sluiten de shutters op fraaie wijze. 

Het bedienen van de panelen is eenvoudig. De panelen 

staan in de hoeken op een ondersteun waardoor de 

shutters geruisloos en geleidelijk bewegen. 

Tevens is het mogelijk om meerdere shutters aan elkaar 

te koppelen. De rail kan zowel aan het plafond als op de 

wand worden bevestigd. Hierdoor zijn de shutters ook 

zeer geschikt voor grotere oppervlaktes waardoor er een 

mooi geheel ontstaat. Bij breedtes meer dan 200 cm kan 

er voor de stabiliteit ook een onderrail worden geplaatst.

Inmeten en monteren
Het Special maatwerk-programma wordt altijd 

ingemeten en gemonteerd. 

Vul uw gegevens in op het prijsindicatie- en 

contactformulier, lever dit in bij de bouwmarkt 

en CanDo zorgt ervoor dat een monteur contact 

met u opneemt om een afspraak met u te maken.
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3 Kijk voor het maken van een prijsindicatie 

op onze shuttercalculator op www.cando.nl 

of www.shuttercalculator.nl.
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Speciale vormen
Speciale vormen. Naast rechte shutters 

levert CanDo ook diverse shutters voor 

speciale vormen zoals voor een boog, 

toog, driehoek of rond raam.

Schuine ramen
Voor schuine ramen is het veelal moeilijk een 

passende oplossing te vinden. Met shutters van CanDo 

is dat geen probleem. Ze worden specifiek op maat 

gemaakt voor uw raam. 

Ronde vormen
Ook voor ronde, getoogde of gebogen ramen 

heeft CanDo de oplossing in het Special maatwerk-

programma. 

Zie voor technische informatie en de rekenhulp 

‘Special maatwerkshutters’ op pagina 20.
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Toog

Boog

Rond
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Special maatwerkshutters
Velux dakramen en draaikiepramen
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Velux dakramen
Voor Velux dakramen hebben wij shutters ontwikkeld die gesloten 

blijven ook wanneer u uw dakraam openzet, door gebruik te maken van 

kogelsnappers.

Inmeten en montage door een monteur is niet noodzakelijk. U hoeft 

alleen maar de Velux dakraamcode in te vullen op het bestelformulier. 

(Dit is alleen toepasbaar bij het type GGL, bij alle andere modellen 

dient er ingemeten te worden). U kunt deze zelf in een handomdraai 

monteren. (zie ook pagina 22).

Overige merken
Deze worden bij u ingemeten en gemonteerd. Hiervoor 

gelden de standaard prijzen voor het Special maatwerk.

Inmeten:  e 19,- p/m2

Monteren: e 50,- p/m2

 

Draaikiepramen
Wanneer u een draaikiepraam heeft en deze wilt voorzien van een 

shutter, heeft CanDo daarvoor speciaal een shutterconstructie ontwikkeld. 

U kunt uw raam blijven bedienen en uw shutter kantelt mee.

Deze worden bij u ingemeten en gemonteerd. Hiervoor gelden de 

standaard prijzen voor het Special maatwerk.

Binnen het Special maatwerkprogramma heeft CanDo voor Velux dakramen een 

shutter ontwikkeld, gebaseerd op de standaard maten van Velux. Voor dakramen 

van andere merken heeft CanDo ook mogelijkheden, hiervoor moeten de shutters 

echter speciaal op maat gemaakt worden.

Ook voor draaikiepramen heeft CanDo de oplossing binnen het Special 

maatwerkprogramma. Beide varianten zijn verkrijgbaar in dezelfde 

kleuren en beitsen als de andere Special maatwerkshutters.
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3Velux dakraam

Draaikiepraam
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Het CanDo programma overzicht

Doe-Het-Zelf

e 179,- per m2

Deze shutters moet u zelf op 

maat maken en monteren.

 Massief hout

 Lamelbreedte 64 mm

 1 Kleur

 Wit ommanteld RAL 9010

 3 breedtematen, 

 13 hoogtematen

 

 Inclusief scharnieren 

 Levertijd ca. 2 werkweken

 Garantie 2 jaar

Extra nodig:

 Montagelatten (50 x 50 mm)

Basic maatwerk

e 199,- per m2

Deze shutters kunnen optioneel 

worden ingemeten en gemonteerd.

Inmeten: e 19,- p/m2

Monteren: e 50,- p/m2

 Massief hout

 Lamelbreedte 64 mm

 1 Kleur 

 Wit ommanteld RAL 9010

 Alle maten tot maximaal 200 

cm breed en maximaal 240 cm 

hoog. 

 Inclusief scharnieren

 Maximale afmeting paneel 

 50 cm inclusief montagelat

 Verwijderbare kantelstok

 Levertijd ca. 4 werkweken

 Garantie 2 jaar

Extra nodig:

 Montagelatten (29 x 42 mm)

Special maatwerk

e 259,- per m2

Deze shutters worden ingemeten 

en gemonteerd.

Inmeten: e 19,- p/m2

Monteren: e 50,- p/m2

 Massief hout

 Lamelbreedte 64 en 89 mm

 3 Kleuren (RAL 9010, 9005 

 en 9016)

 Afgelakt

 Alle maten en vormen mogelijk

 Inclusief montageprofiel voor 

lichtdicht afsluiten

 Inclusief ingefreesde magneten 

 Inclusief scharnieren

 Keuze uit standaardpanelen 

of panelen met blinde sluiting 

(Rabbetstijl) 

 Levertijd ca. 12 werkweken

 Garantie 3 jaar

Optioneel (tegen meerprijs):

 Meerdere kleuren (ruim 200) 

en beits (16) mogelijk

 Clearview

 Hoogglans 

 Railsysteem

 Afwijkende vormen

Op de volgende pagina’s vindt u hulp bij het inmeten, 

bestellen of het maken van een prijsindicatie. 

U kunt dit ook digitaal doen met onze shuttercalculator 

op www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl.

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
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CanDo Doe-Het-Zelf Shutters
Meten, berekenen en bestellen
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Stap 1 Montagewijze
CanDo Shutters zijn geschikt voor verschillende soorten ramen en deuren. 

Daarnaast kunt u een keuze maken uit de voor u meest geschikte montagewijze. 

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden:

Montage A:

Dit noemen we ‘in de dag op het kozijn’. Deze montagewijze kan alleen worden 

toegepast als het raam naar buiten opent. Hierbij worden de CanDo Shutters tegen 

het raamkozijn gemonteerd.

Montage B:

Dit noemen we ‘in de dag’. Ook deze montagewijze kan alleen worden toegepast 

bij een raam dat naar buiten opent. In dit geval wordt de montage op de binnen-

zijde van de muur gedaan vóór het raamkozijn.

Montage C:

Dit noemen we ‘op de dag’. Hier worden de CanDo Shutters op de muur naast het 

raam gemonteerd. Deze oplossing kiest u wanneer het raam bijvoorbeeld naar 

binnen toe uitstekende delen heeft of wanneer u een draaikiepraam heeft dat naar 

binnen opent. Dit is ook de beste oplossing wanneer het raam geen rechte hoeken 

heeft en daardoor teveel “uit het lood” staat.

Stap 2 Meten 
Meet de ramen waar u de shutters gaat monteren. U dient zowel de hoogte als de 

breedte op 3 punten te meten. Om te controleren of het kozijn haaks is dienen de 

twee diagonalen te worden gemeten (C1 en C2). Indien de diagonalen meer dan 

15 mm afwijken, raden wij af om montagewijze A of B te hanteren en adviseren 

wij montagewijze C toe te passen. Voor een raam met een tussenstijl verwijzen wij 

u naar de rekenhulp.

Om het juiste aantal shutters voor uw raam te bepalen adviseren wij u om 

gebruik te maken van de handige CanDo rekenhulp op www.cando.nl of www.

shuttercalculator.nl. Deze rekenhulp helpt u bij het opmeten van de ramen, de 

verschillende montagemogelijkheden en het aantal benodigde shutterpanelen 

en montagelatten. Bovendien rekent de rekenhulp voor u uit hoeveel de shutters 

en montagelatten eventueel dienen te worden ingekort en/of versmald. Indien 

u zelf de berekening wenst uit te voeren, kunt u gebruik maken van onderstaand 

stappenplan en het bestelformulier op pagina 24.
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Stap 3 Berekenen
Ga naar de rekenhulp op www.cando.nl of 

www.shuttercalculator.nl. Deze rekent automatisch voor 

u uit hoeveel CanDo Shutterpanelen en montagelatten 

u in welke maat dient te bestellen. Ook wordt aangege-

ven hoeveel u de panelen en montagelatten eventueel 

moet inkorten of versmallen. Mocht u zelf de bereke-

ning uit willen voeren, dan dient u rekening te houden 

met de maat van de te gebruiken montagelat(ten) en 

shutter(s) en de volgende tussenruimtes:

Montagewijze A en B
A = ruimte tussen de muur en de montagelat: 1,5 mm

B = ruimte tussen de montagelat en het shutterpaneel: 

3 mm

C = ruimte tussen de twee shutterpanelen: 3 mm

D = ruimte bovenzijde shutterpaneel en muur/lat of 

plafond: 5 mm

E = ruimte onderzijde shutterpaneel en vensterbank/

vloer: 8 mm

 

Montagewijze C
A = ruimte tussen de montagelat en het shutter-

paneel 3 mm

B = ruimte tussen de twee shutterpanelen 3 mm

C = ruimte bovenzijde shutterpaneel en muur/

plafond: maximaal 50 mm

D = ruimte onderzijde shutterpaneel en venster-

bank/vloer 8 mm

E = ruimte buitenkant montagelat en hoek muur 

53-65 mm.

Daarnaast dient u rekening te houden 

met de volgende maximale afzaag-

maten: 

Maximaal af te korten aan boven- en 

onderzijde (zie A) = 5 cm, totaal 10 cm

Maximaal te versmallen aan linker- en 

rechterzijde (zie B) = 1,5 cm, totaal 

3 cm

Mede aan de hand van de afmetingen van uw raam en 

de maattabel op pagina 24 bepaalt u vervolgens het 

benodigde aantal shutterpanelen en montagelatten.

Stap 4 Bestellen
Bestel de shutters en montagelatten door het bestel-

formulier van de rekenhulp te printen en in te leveren 

bij uw bouwmarkt. Een extra printje bewaart u voor 

uzelf, zodat u naderhand nog precies weet hoeveel u de 

shutterpanelen en montagelatten (eventueel) dient in 

te korten of te versmallen. Indien u de berekening zelf 

uitvoert, kunt u het bestelformulier uit deze brochure 

(pagina 24) inleveren. Uw bestelling wordt binnen 

10 werkdagen afgeleverd in uw bouwmarkt.

Afwerking
Wanneer u de shutters mooi wilt laten sluiten, kunt u in 

geval van montagewijze A en B aan de bovenzijde 

een magneetsluiting gebruiken. Daarnaast kunt u even-

tueel een tramklinkje plaatsen om het af te maken. 

Mocht er onverhoopt een lamel van uw shutterpaneel 

stuk gaan, dan kunt u een reparatieset bestellen. 

Deze set is in 3 breedtes verkrijgbaar en bestaat uit: 

1 lamel, 4 veerpennetjes en 2 nietjes.

CanDo Shutters zijn eenvoudig op 

maat te maken en te monteren. 

In de bijgeleverde montagewijzer 

staat alles duidelijk omschreven.

A

A

BB



Basic maatwerkshutters
Meten, berekenen en bestellen 
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Bepaal of u de shutter “in de dag” of “op de dag” wilt plaatsen. Houdt rekening  

met uitstekende delen zoals raamklink, luchtroosters espagnoletslot etc. waardoor 

lamellen niet vrij kunnen kantelen. Bij openslaande ramen moet u rekening houden 

met uitzetijzers, vervang deze door tele-uitzetijzers.

A

B

Montage in de dag (A B)
Meet de opening in de dag op 3 plaatsen in de hoogte en 3x in de breedte. 

Neem van de hoogte en de breedte de kleinste maat en trek hier in de hoogte 

13 mm vanaf  (8 mm voor onderzijde en 5 mm voor bovenzijde). 

Dit is uw blijvende maat*. Noteer tevens dat u montagewijze A B kiest.

Let op! Indien de 2 diagonale afmetingen meer dan 15 mm afwijken is uw kozijn 

niet haaks. U zult dan moeten kiezen voor montagewijze C.

Montage op de dag (C)
Meet de dagmaat op 2 plaatsen in de hoogte en 2x in de breedte. Neem hiervan 

de breedste maat. Voor de hoogte kunt u zelf de overlapping bepalen dit kan 

variëren van 0 mm tot 90 mm. Van de totale hoogte maat moet u 8 mm aftrekken 

voor de ruimte aan de onderzijde ivm de vensterbank. In de breedte moet u 

minimaal 43 mm (maximaal 57 mm) aan beide zijdes er bij optellen. Dit is uw 

blijvende maat*. Noteer tevens dat u montagewijze C kiest.

* Bij een blijvende maat wordt geen speling afgetrokken. De fabriek levert exact de 

maat die besteld is.

Belangrijk: Check of uw vensterbank waterpas is, zodat de shutter bij het openen 

niet aan de onderzijde gaat schaven over uw vensterbank waardoor beschadi-

gingen ontstaan.

C

Montagelat

Raam

Shutter

MUUR

Tussen 43 en 57 mm
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Toelichting rekenvoorbeeld

Montage A B  Kleinste hoogte- en breedtemaat bij “in de dag” montage

Montage C Grootste hoogte- en breedtemaat bij “op de dag” montage

Panelen  Aantal panelen per set (max. 50 cm breed per paneel)

Montagelatten Per montagelat kunnen 2 panelen worden opgehangen. Wanneer uw raam niet breder is dan 100 cm 

 kunt u ervoor kiezen om de panelen aan 1 zijde te laten scharnieren. U heeft dan maar 1 montagelat nodig.

Referentie Breedte in mm Hoogte in mm Montage Panelen / 

montagelatten

m2 Adviesprijs 

m2/m

Totaal 

Adviesprijs

Slaapkamer 980 1500 AB / C 2 1,5 e 199,00 e 298,50

Montagelatten 1500 1 e   12,50 e   18,75

Badkamer 1600 1500 AB / C 4 2,9 e 199,00 e 577,10

Montagelatten 1500 2 e   12,50 e   45,00

Woonkamer 1200 1500 AB / C 4 1,8 e 199,00 e 358,20

Rekenvoorbeeld

O

O

O
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De Special maatwerkshutter wordt altijd bij u thuis ingemeten 
en gemonteerd
Hiervoor gelden de volgende tarieven:
Inmeten shutters:  e 19,00 per m2

Monteren shutters:  e 50,00 per m2 
Monteren rail:   e 19,00 per meter

Bereken uw prijsindicatie
De volgende voorbeelden leggen u uit hoe u zelf een prijsindicatie kunt maken.  

“Normaal raam”
Bereken de hoogte en de breedte en vermeld dit op de prijsindicator. 
Hieruit ontstaat een aantal m2. 
Let op! De minimale rekeneenheid is 1 m2 per raam. Dus heeft uw raam een 
oppervlakte die kleiner is dan 1 m2 wordt er 1 m2 berekend (Zie rekenvoorbeeld).
Eventuele opties worden berekend over de totale m2 prijs.

Als u wilt bestellen komt 
er eerst iemand bij u 
inmeten. Uw bouwmarkt 
kan u hierover inlichten.

Digitale prijsindicatie
Maak het uzelf gemakkelijk en 

ga naar www.cando.nl of 

www.shuttercalculator.nl. 

Vul de gegevens van uw 

raamopening in en deze worden 

automatisch berekend tot een 

prijs en besteladvies.
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Hoogglans + 10%

Clearview + 10%

Beits + 10%

Andere RAL-kleuren + 10%

Afwijkende vormen + 65%

Breedte x Hoogte: 75 cm x 110 cm = 0,83 m2   1 m2 x e 259 = e 259,00

Hoogglans + 10% Ja e   25,90

Clearview + 10% Ja e  25,90

Beits + 10% Nee e     0,00

Andere RAL-kleuren + 10% Ja e   25,90

Afwijkende vormen + 65% Nee e     0,00

Rail + e 95,00 p/m Nee e     0,00

Totaal e  336,70

Opties met toeslag:

Rekenvoorbeeld: Raam 1

Special maatwerkshutters
Meten, berekenen 

Standaard paneel Paneel met blinde sluiting (Rabbetstijl)

Rabbetstijl: ideaal voor slaap- en badkamers. Let op: bij railsystemen wordt 
altijd gebruik gemaakt van standaard panelen.

Paneelkeuzes



21

Hoe meet u de afwijkende vormen? 
Bereken de maximale breedte en de maximale 

hoogte van het afwijkende raam en vermeld dit op de 

prijsindicator. Hieruit ontstaat een aantal m2. 

Deze m2 vermenigvuldigt u met e 259,00. Op deze prijs 

komt 65% toeslag i.v.m. de afwijkende vorm. Eventuele 

opties worden berekend over de totale m2 prijs.
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Rekenvoorbeeld afwijkende vormen:

75 cm

150 cm

Breedte x Hoogte: 150 cm x 75 cm = 1,1 m2 x e 259 = e 284,90

Afwijkende vormen + 65% Ja e 185,19

Hoogglans + 10% Ja e  28,49

Clearview + 10% Nee e     0,00

Beits + 10% Nee e     0,00

Andere RAL-kleuren + 10% Ja e   28,49

Totaal e  527,07

Accessoires railsysteem

Bovenspeun (per stuk) e   22,00

Onderspeun (per stuk) e   34,00

Onderspeunbeugel (per stuk) e   13,00

Magneetbeugel (per stuk) e   13,00

Wielset (per set) e   47,00

Sideframe (per m1) e   35,00

Accessoires:
Bij toepassing van Special Maatwerk shutters kan uw verkoper of monteur adviseren om bepaalde accessoires te 
gebruiken of toe te passen. Op deze manier kunnen uw shutters beter of fraaier gemonteerd worden. De volgende 
accessoires zijn leverbaar:

Accessoires algemeen

Wandsteun 70/90/110 mm (per stuk) e   11,50

Knoopmagneetjes (per stuk) e      2,00

Sluitbeugel (per stuk) e      2,50

Verdiept profiel (per m1) e   24,00

Sierstrips (per m1) e      7,00

RVS scharnieren (per stuk) e      2,00
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Special maatwerkshutters;
Velux dakraam

Hoe vindt u de codering van uw dakvenster?
Alle VELUX dakvensters geproduceerd na 1968 zijn voorzien van een typeplaatje. 

Dit typeplaatje geeft alle informatie over het dakvenster weer. Het typeplaatje is 

rechts op de kop van het draaiend gedeelte bevestigd.

Vul de Veluxcode in op het bestelformulier. 

Bij Velux GGL modellen is inmeten en montage door monteurs is niet noodzakelijk.

Let op!
De minimale rekeneenheid is 1 m2 per raam. 

Dus heeft uw raam een oppervlakte die 

kleiner is dan 1 m2 wordt er 1 m2 berekend.

Voorbeeld: 
De afmeting van uw raam is 780 x 1180 mm = 0,92 m2. We bereken dan 1 m2.

Maatwerkshutters van CanDo worden voor 

u op maat gemaakt.

De shuttermonteur kan aan de hand van 

uw situatie thuis bepalen welke monta-

gemethode voor uw situatie het mooist 

is. Wellicht is “in de dag” mooier dan “op 

de dag”, dat bepaalt u samen met hem. 

Degene die bij u heeft ingemeten, komt 

het ook bij u monteren zodat het een ver-

trouwd gezicht is.

Formulieren

In onze brochure vindt u bestelformulieren 

voor het Basic maatwerkprogramma voor 

als u zelf de klus doet. Als u kiest voor zelf 

inmeten, moet u de shutters ook zelf 

monteren. Hiervoor hanteren wij de 

stelregel: inmeten = monteren.

Het prijsindicatieformulier voor het Special 

maatwerkprogramma laat u zien wat u 

ongeveer betaalt als u de shutters van uw 

keuze zou willen bestellen. Als u wilt bestel-

len, komt er eerst iemand bij u inmeten. 

Vul uw gegevens in op het prijsindicatie- 

en contactformulier. Uw bouwmarkt zorgt 

ervoor dat een monteur contact met u 

opneemt en een afspraak met u maakt.

U kunt het ook digitaal invullen op 

www.cando.nl of www.shuttercalculator.nl.  

Hoogglans + 10%

Clearview + 10%

Beits + 10%

Andere RAL-kleuren + 10%

Code   

C01 9 e  299,00

101 e  299,00

102 e  299,00

C02 e  299,00

C04 6 e  299,00

104 e  299,00

204 e  299,00

F04 e  299,00

5 e  299,00

5* e  299,00

206 e  299,00

F06 e  299,00

M04 304 1 e  299,00

M06 306 e  299,00

M08 308 2 e  299,00

M10 310 e  299,00

M12 312 11 e  299,00

325 e  299,00

P04 404 e  299,00

P06 406 e  299,00

P08 408 e  299,00

P10 410 3 e  329,00

P25 425 e  299,00

S01 601 e  299,00

S06 606 4 e  299,00

S08 608 e  349,00

S10 610 e  409,00

U04 804 7 e  299,00

74 e  409,00

U08 808 8 e  419,00

U10 810 e  489,00

Opties met toeslag:

GGL M04 3059
41 AM10S

Type dakvenster Maatcodering

Uitvoering

Productiecode

Inmeten en monteren van maatwerkshutters

Velux GGL modellen*

* Alle andere modellen Velux dakramen 
dienen ingemeten te worden.



  

Bestelgegevens bouwmarkt:

Naam/plaats Bouwmarkt: 

Contactpersoon bouwmarkt:

Naam consument:

Adres consument:

Woonplaats consument:

Tel. nr. consument:

Mob nr. consument:

Gewenste week inmeten: 

Prijsindicatie en contactformulier Special maatwerkshutters

Bereken zelf uw shutters
Indien anders gevraagd afmetingen in mm invullen. De m2  worden ingevuld tot 1 decimaal achter de komma.

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

  breedte x hoogte  =  m2 x euro/m2

Raam 1    x    =   x e 259,00  = e  

Kleur RAL/beits nr.*  9005   9010   9016 of     x e 25,90  = e

Clearview ja/nee      x e 25,90  = e

Hoogglans ja/nee      x e 25,90  = e

Rail (in meters invullen) ja/nee      x e 95,00  = e

Afwijkende vorm #  ja/nee      x e 168,35  = e e

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Velux dakraam        Code   Euro x Aantal
Raam 1  9005   9010   9016          e   x                    =

Andere kleur ja/nee        x 10% e   x                    = 

Clearview ja/nee    x 10% e   x                    =     

Hoogglans ja/nee     x 10%  e   x                    = 

          Totaal incl. BTW e

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

  breedte x hoogte  =  m2 x euro/m2

Raam 2    x    =   x e 259,00  = e  

Kleur RAL/beits nr.*  9005   9010   9016 of     x e 25,90  = e

Clearview ja/nee      x e 25,90  = e

Hoogglans ja/nee      x e 25,90  = e

Rail (in meters invullen) ja/nee      x e 95,00  = e

Afwijkende vorm #  ja/nee      x e 168,35  = e e

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

  breedte x hoogte  =  m2 x euro/m2

Raam 3    x    =   x e 259,00  = e  

Kleur RAL/beits nr.*  9005   9010   9016 of     x e 25,90  = e

Clearview ja/nee      x e 25,90  = e

Hoogglans ja/nee      x e 25,90  = e

Rail (in meters invullen) ja/nee      x e 95,00  = e

Afwijkende vorm #  ja/nee      x e 168,35  = e e

 
 
 

 
 
 

 

Inmeten en monteren             totaal m2/m1 

Inmeten  e 19,00 per m2      x e 19,00  = e

Monteren  e 50,00 per m2      x e 50,00  = e

Monteren rail  e 19,00 per m1        x e 19,00  = e

                                  Totaal incl. BTW e

Voorwaarden inmeten en monteren
• Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie 

met elkaar                                         
• Zowel bij inmeten als monteren dient u er voor te zorgen dat 

vensterbanken geplaatst zijn, vloeren gelegd zijn, eventueel 
tegel en stucwerk aan de muren gereed is en plinten geplaatst 
zijn                         

• Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden 
aangebracht                                 

• Geeft u op het bestelformulier een zo duidelijk mogelijke 
indicatie van uw raam aan                         

• De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten 
worden vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke maten 

• Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het 

inmeten, gelden speciale voorwaarden, deze staan beschreven 
op het inmeetformulier welke u ondertekent na inmeting. 
Lees deze voorwaarden goed door.                         

• U bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van  
de shutter van de bouwmarkt naar uw huis. Zorg dus voor 
voldoende hulp. 

 Ja, kom bij mij inmeten om de opdracht definitief te maken!
 Let op!  Dit is slechts een prijsindicatie. De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden

vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke maten.

Betaling geschiedt contant, rechtstreeks aan de monteur!

Handtekening

                        Totaal shutters e



* Vink de kleur aan die u wenst. Indien u een andere RAL-kleur wenst, vult u die in het gekleurde vak in. Tevens geldt dan een toeslag. 
# Toog, boog, driehoek of rond



Bestelformulier Doe-Het-Zelf Shutters
Dit formulier kunt u gebruiken wanneer u geen gebruik maakt 

van de rekenhulp op www.cando.nl.

Bestelgegevens bouwmarkt:  Bestelgegevens consument:

Naam bouwmarkt:   Klantnaam:  

Contactpersoon bouwmarkt:     Adres:  

Plaats:   Plaats:  

   Telefoonnummer:  

   Datum:  

   Handtekening voor akkoord:   

Geef hieronder aan hoeveel CanDo Shutterpanelen en montagelatten u wenst te bestellen:

Afmeting  
shutterpaneel

Aantal
Advies- 
prijs 

Totaal
Afmeting  
shutterpaneel

Aantal
Advies- 
prijs 

Totaal
Afmeting  
shutterpaneel

Aantal
Advies- 
prijs 

Totaal

31 x 100 cm € 55,49 36,5 x 100 cm € 65,34 42 x 100 cm € 75,18

31 x 110 cm € 61,04 36,5 x 110 cm € 71,87 42 x 110 cm € 82,70

31 x 120 cm € 66,59 36,5 x 120 cm € 78,40 42 x 120 cm € 90,22

31 x 130 cm € 72,14 36,5 x 130 cm € 84,94 42 x 130 cm € 97,73

31 x 140 cm € 77,69 36,5 x 140 cm € 91,47 42 x 140 cm € 105,25

31 x 150 cm € 83,24 36,5 x 150 cm € 98,00 42 x 150 cm € 112,77

31 x 160 cm € 88,78 36,5 x 160 cm € 104,54 42 x 160 cm € 120,29

31 x 170 cm € 94,33 36,5 x 170 cm € 111,07 42 x 170 cm € 127,81

31 x 180 cm € 99,88 36,5 x 180 cm € 117,60 42 x 180 cm € 135,32

31 x 190 cm € 105,43  36,5 x 190 cm € 124,14 42 x 190 cm € 142,84

31 x 200 cm € 110,98 36,5 x 200 cm € 130,67 42 x 200 cm € 150,36

31 x 210 cm € 116,53 36,5 x 210 cm € 137,20 42 x 210 cm € 157,88

31 x 220 cm € 122,08 36,5 x 220 cm € 143,74 42 x 220 cm € 165,40

Subtotaal Subtotaal Subtotaal

Afmeting  
montagelatten

Aantal
Advies-
prijs

Totaal

Montagelat voor  
shutter 5 x 5 x 160 cm

€ 19,95

Montagelat voor  
shutter 5 x 5 x 230 cm

€ 29,95

Subtotaal

Knip dit bestelformulier uit de 

brochure en ga daarmee naar 

uw bouwmarkt. Maak voor 

uzelf een kopie, zodat  

u weet wat u heeft besteld. 

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Uw afzaagmaten Breedte Hoogte

Shutterpaneel

Montagelat

Totaal Adviesprijs

Totaalprijs shutters

Totaalprijs montagelatten

Totaal



Dit formulier kunt u gebruiken wanneer u geen gebruik maakt 
van de rekenhulp op www.cando.nl.

Bestelgegevens bouwmarkt:  Bestelgegevens consument:

Naam bouwmarkt:   Klantnaam:  

Contactpersoon bouwmarkt:     Adres:  

Plaats:   Plaats:  

Faxnummer:   Telefoonnummer:  

    Datum:  

   Handtekening voor akkoord:   

Rekenvoorbeeld

Voorwaarden inmeten en monteren
• Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in 

combinatie met elkaar                                         
• Zowel bij inmeten als monteren dient u er voor te zorgen 

dat vensterbanken geplaatst zijn, vloeren gelegd zijn, 
eventueel tegel en stucwerk aan de muren gereed is en 
plinten geplaatst zijn                         

• Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer 
worden aangebracht                                 

• Geeft u op het bestelformulier een zo duidelijk mogelijke 
indicatie van uw raam aan                         

• De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten 
worden vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke 
maten 

• Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het 
inmeten, gelden speciale voorwaarden, deze staan 
beschreven op het inmeetformulier welke u ondertekent 
na inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.                         

• U bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de 
shutter van de bouwmarkt naar uw huis. Zorg dus voor 
voldoende hulp. 

 Ja, kom bij mij inmeten om de opdracht definitief te maken!
LET OP! Dit is slechts een prijsindicatie. De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden 

vastgesteld, dit is afhankelijk van de werkelijke maten.

Handtekening

 
 

 
 

 

Inmeten en monteren             totaal m2/m 

Inmeten  e 19,00 per m2      x e 19,00  = e

Monteren  e 50,00 per m2      x e 50,00  = e

                                   Totaal incl. BTW e
Betaling geschiedt contant, rechtstreeks aan de monteur!

Bestelformulier Basic maatwerkshutters

Montage AB 
Meet de opening in de dag op 3 plaatsen in de hoogte en 
3 keer in de breedte. Neem van de hoogte en de breedte de 
kleinste maat en trek hier in de hoogte 13 mm vanaf 
(8 mm voor onderzijde en 5 mm voor bovenzijde). 
Dit is uw blijvende maat*.

Montage C  
Meet de dagmaat op 3 plaatsen in de hoogte en 3x in de 
breedte. Neem hiervan de breedste maat. voor de hoogte kunt u 
zelf de overlapping bepalen dit kan variëren van 0 mm tot 90 
mm overlapping. Van de totale hoogte maat moet u 8 mm 
aftrekken voor de ruimte aan de onderzijde ivm de vensterbank. 
In de breedte moet u minimaal 43 mm (maximaal 57 mm) aan 
beide zijdes er bij optellen. Dit is uw blijvende maat*. 

Panelen
Aantal panelen per set (max. +/- 50 cm breed per paneel)

Montagelatten
Per montagelat kunnen 2 panelen worden gehangen. 
Wanneer uw raam niet breder is dan 100 cm kunt u er voor 
kiezen om de deurtjes aan 1 zijde te laten scharnieren. 
U heeft dan maar 1 montagelat nodig.

A B C

Montagelat

Raam

Shutter

MUUR

Tussen 43 en 57 mm

Hieronder vindt u een handige rekenhulp 

om een prijsindicatie te kunnen geven

Referentie
Blijvende  

breedte (mm)*
Blijvende  

hoogte (mm)*
Montage

Panelen / 
Montagelatten

m2   / m1 Adviesprijs 
per m2   / m1

Totaal 
Adviesprijs

AB/C € 199,00 €

Montagelatten € 12,50 €

 AB/C € 199,00 €

Montagelatten € 12,50 €

AB/C € 199,00 €

Montagelatten € 12,50 €

€

* Bij een blijvende maat wordt geen speling afgetrokken. 

 De fabriek levert exact de maat die besteld is.
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Voor meer informatie 
en inspiratie gaat u naar

www.cando.nl

CanDo® 85990074, oktober 2013. Wijzigingen in model en maatvoering, 

druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen 

geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak


