Meetinstructies Plissé en Honingraat plissé gordijnen
Onze Plissé en honingraat plissé gordijnen 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.

Stap 1: IN of OP de dag?
Bepaal eerst of u het product IN of OP de dag gaat ophangen.
Let op: het systeem Top-down Koord, Top-down met Handgrepen en het Rolgordijn-systeem kunnen
zowel IN als OP de dag gemonteerd worden. Het Dakraam-systeem kan alleen IN de dag gemonteerd
worden.
IN de dag:
IN de dag betekent dat de raamdecoratie ergens tussen wordt gemonteerd, bijvoorbeeld tussen de
muren of tussen het raamkozijn.
OP de dag:
Komt de raamdecoratie op het kozijn te hangen, dan noemen wij dit OP de dag.

Stap 2: Opmeten
In de dag:
Meet eerst de strakke breedte, dat is meestal van muur
tot muur. Meet deze op drie plaatsen, muren zijn niet
altijd helemaal recht. Kies de kleinste breedtemaat, en
trek van deze breedte 5-8mm af voor de speling.
Bij een dakraam-systeem trekt u altijd maar 5mm van de
breedte af.
Dan meet u de totale hoogte, eveneens op drie plaatsen.
De hoogste maat houdt u aan als bestelmaat. Zo weet u
zeker dat het plisségordijn het hele raam bedekt.
De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van
het systeem.

Op de dag:
Kijk eerst hoeveel overlap u aan beide kanten mooi vindt.
Standaard is ongeveer 2-5 cm per zijkant. Meet dan de
totale breedte inclusief overlap.
Voor de hoogte doet u hetzelfde, u meet de totale hoogte
inclusief de door u gewenste overlap, en inclusief de
cassette.
De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het
systeem.

Topjaloezieën.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd of niet juist opvolgen van deze instructies

