
Meetinstructie Plissé hordeur  
 

 
 

Onze hordeuren zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de 
millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u 
gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste 
maat! 
Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op 
voor de juiste meetinstructie. 
 
Onze deuren zijn geschikt voor kozijnen van hout en van kunststof.  
 
Inmeten enkele plisséhordeur 
 
In de dag 
Meet de strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Dit is uw bestelmaat. Let op bij een 
schuine ondergeleider: neem de kleinste hoogtemaat en kies bij Extra’s voor de schuine 
ondergeleider. 
 
Op de dag 
Meet de buitenmaat maat van de op-de-dag-situatie. Dit is uw bestelmaat. Wij zorgen voor 
de op maat gemaakte op-de-dag-set en berekenen automatisch de juiste deurmaat. 
 
Inmeten dubbele plisséhordeur 
 
In de dag 
Meet de totale strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Wij berekenen aan de hand 
van de totale breedte zelf hoe breed beide deuren moeten zijn. 
Dit is uw bestelmaat. Let op bij een schuine ondergeleider: neem de kleinste hoogtemaat en 
kies bij Extra’s voor de schuine ondergeleider.  
 
Op de dag 
Meet de totale buitenmaat maat van de op-de-dag-situatie. Dit is uw bestelmaat. Wij zorgen 
voor de op maat gemaakte op-de-dag-set en berekenen automatisch de juiste deurmaat voor 
beide deuren. 

Topjaloezieën.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd of niet juist opvolgen van deze instructies 
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Inmeten : In de dag 
(het product komt tussen het kozijn te 
hangen (tussen twee muren).

Inmeten : Op de dag 
(het product komt op de muur en over het 
kozijn te hangen).
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