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KEUZE GIDS: HET KIEZEN VAN UW STOOTRAND. 

Een van de eerste punten waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van welk profiel u wilt 

gebruiken, is: 

Plaatst u uw stootrand op een vlak oppervlak, op een rand, of over een flens (waar bijv. de romp en 

het dek samenkomen? 

De maat van het profiel wordt dan in het algemeen bepaald door de beschikbare ruimte op de boot 

en de eisen aan het profiel . 

Een werkboot zal vaak worden uitgerust met een zwaar 'D'-profiel, terwijl een lichter pleziervaartuig 

daarentegen van een kleiner profiel heeft, dat mooi bij het ontwerp past. 

 

-             Bij montage op een vlakke romp, is het van belang dat het profiel genoeg oversteek heeft om 

effectief te kunnen zijn en hangt het er vanaf of u voor de montage ook aan de binnenkant erbij kunt. 

Is dit niet het geval adviseren wij meestal om een profiel uit te zoeken met een pees, of welke op een 

montage track gaat. Teak look profielen lenen zich ook voor bevestigen vanaf te buitenkant ook al zie 

je dat gaten. Met plugging, een koord van hetzelfde materiaal maakt het vaak nog echter. 

 

-             Voor montage op een rand, zijn er een flink aantal profielen met een lip, om de rand af te 

dekken en voor een makkelijke montage. Deze zijn er ook met pees of op track om de schroeven te 

bedekken.  

 

-             Voor montage op een flens, is het van belang dat u heel nauwkeurig de afmetingen van de 

flens (en dus niet (alleen) van de (huidige) stootrand) opmeet en kijkt. Vaak zitten er popnagels of 

bouten in de flens. 
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U kunt vervolgens ook kiezen voor een profiel dat op de flens gekit wordt, of een hard profiel, dat 

eerst in kokend water moet worden verwarmd en zich na montage weer uithard.  Na het uitharden, 

krimpt het een klein beetje en klemt het zich achter de popnagels, of de bouten. 

Tegenwoordig kunt u ook meer en meer vertrouwen op het verlijmen van stootranden, mits het 

schip niet te zwaar is en het te kitten oppervlakte groot genoeg is. 

Wij adviseren in dat geval de Bostik MSR kit en de bijbehorende Simson primer. 

 

Als u nog steeds niet zeker weet in welke categorie uw bestaande fenders vallen, aarzel dan niet om 

ons foto’s te mailen met schuifmaat of duimstok voor de maatvoering, zodat wij het voor u uit 

kunnen zoeken. 

 

Alle profielen die van een rol komen, kunnen worden besteld in de door u gewenste lengte (per 

meter dus), zolang deze korter is als de rol. Profielen die in vaste lengtes worden geleverd zijn bijv. 

de steigerprofielen, de aluminium profielen en de profielen van hard pvc. 

 

Bij nieuwe profielen dient u rekening te houden met minimale afnames en kosten voor het maken 

van de matrijs. Ook vragen wij u om exacte maten (technische tekening) en een toelichting van de 

toepassing. Vraag vrijblijvend een offerte aan. 


