Meetinstructies - Gordijnen
Volg onderstaande stappen om de perfecte montage keuze en maatvoering van uw product te bepalen.

Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:
• Wacht bij een nieuwe woning met meten tot de afwerking rond het kozijn helemaal klaar is.
Hang de rail of roede bij voorkeur eerst op en ga dan pas meten.
• Als de rail of roede nog niet hangt, bepaal dan eerst :
- Of u gaat kiezen voor een rail of roede (dit heeft invloed op de hoogte van uw gordijn)
- Op welke hoogte uw rail, dan wel roede komt te hangen.
- De gewenste breedte van rail of roede. Indien mogelijk is het beter om uw breedte zoveel groter te kiezen dan die van het raam,
dat het venster onbedekt blijft als de gordijnen geopend zijn.

Stap 1

Meten van de breedte maat
Meet de rail of roede breedte.
Let op:
Hangt er nog geen rail of roede,
meet dan het raam en tel er aan
beide zijden minimaal 20 cm bij op.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat
het gordijn (c.q. de gordijnen)
in open toestand niet een gedeelte
van uw raam bedekt.

Enkel gordijn
(links of rechts)

Kiest u voor een enkel gordijn,
links of rechts, tel dan 5 cm bij de
totale breedte op, om ervoor te
zorgen dat het gordijn ruim hangt
en zich bij het sluiten niet terugtrekt.
Geef bij een gordijn in 1 deel s.v.p.
duidelijk aan of het links of rechts
komt te hangen.

Indien het gordijn de volledige
breedte van de muur moet bedekken,
meet dan de breedte van links naar
rechts.

Stel gordijnen
(links en rechts)

Bij de keuze van een stel gordijnen
(links en rechts gelijk verdeeld)
adviseren wij 10 cm extra op te tellen
bij de gemeten breedte, om zeker te
zijn van een goede sluiting in
het midden.
Bestaat het gordijn uit twee ongelijke
delen, bestel dan ieder deel als een
los gordijn, de ene links en de andere
rechts. Vergeet ook hier niet 5 cm
bij de breedte van ieder gordijn op
te tellen, om te zorgen voor een
goede sluiting.

Stap 2

Meten van de hoogte maat
Indien u een gordijn wilt bestellen
voor een rail zijn er twee opties:
1: Als u kiest u voor een enkele of
dubbele plooi, meet dan vanaf
bovenkant rail.
2: Kiest u voor een waveplooi dan
begint u te meten vanaf de onderkant
van de rail. Bij een waveplooi hangt
het gordijn namelijk onder de rail.
Indien u een gordijn bestelt voor
een roede, meet dan in alle gevallen
vanaf de onderkant van de ringen.

Als u uw beginmeetpunt boven
bepaald hebt, meet dan vervolgens
zowel links als rechts van het raam
en neem hiervan de kleinste
hoogtemaat. Het plafond, de vloer
of het kozijn zijn namelijk niet
altijd waterpas.

Meten van de montagediepte
Dit geldt alleen als u kiest voor een
waveplooi, die half voor en half
achter de rail c.q. roede komt te
hangen. Aan de achterkant van de
rail zal de waveplooi zeker ca. 8 cm
uitsteken.

Breng 2 cm in mindering op de
gemeten hoogte om ervoor te zorgen
dat uw gordijnen vrij hangen boven
de vloer of vensterbank. Indien uw
gordijnen vrij komen te hangen in de
ruimte, hoeft niets in mindering te
brengen

Verzeker u er dan ook van dat u
minimaal 10 cm vanaf achterzijde
rail tot aan de wand, het venster en/
of eventuele uitstekende
raamhendels heeft, zodat het
waveplooi gordijn altijd vrij kan
hangen.

