Opmeten rolgordijnen
Hieronder vindt u de instructies voor het inmeten van uw rolgordijn(en).
Algemene tips
•
•
•
•
•
•

Neem de tijd om nauwkeurig te meten, dit voorkomt teleurstellingen
achteraf
Gebruik een rolmaat om te meten. Duimstokken en naailinten wijken
vaak teveel af
Zorg dat u een rolmaat heeft die lang genoeg is zodat u in één keer
kunt meten
Meet altijd twee keer, zo sluit u vergissingen uit
Meet een raam altijd op drie plaatsen: links, rechts en midden / boven,
onder en midden. Neem de kleinste maat
Houd rekening met uitstekende delen (bijv. raamhendels, -grepen of
deurknoppen). Wij kunnen verlengbeugels leveren die de afstand tot
het raam kunnen vergroten

Hoe bepaalt u de afmeting?
Let op! De afmeting die u opgeeft is exact de maat van het rolgordijn,
inclusief het ophijssysteem. U dient zelf rekening te houden met een ruimte
binnen het kozijn ofwel over het kozijn. Zie hiervoor onderstaande
instructies.
De stof is 2½ cm smaller dan de volle breedte van het ophijssysteem (16mm
aan de bedieningskant en 8mm aan de andere kant).
Hoogte
De juiste hoogte is de maat van de bovenkant van het ophijssysteem tot de
vensterbank of vloer. De rolgordijnen worden standaard 10 cm hoger
gemaakt, zodat de hoogte altijd goed is.
Breedte
Indien het rolgordijn tussen het kozijn of tussen de muren komt te hangen,
dan meet u de precieze maat hiertussen en trekt daar 0,5 cm vanaf, zodat u
zeker weet dat het ertussen past. Indien het rolgordijn in een vrije ruimte
komt te hangen kunt u zelf bepalen hoe breed u het rolgordijn wenst te
hebben. Wij adviseren 10 tot 20 cm aan beide kanten met de muur te laten
overlappen.

1. Meten voor montage tussen het kozijn
(Het product wordt tegen het glas, in het kozijn
gemonteerd)
1. Meet de breedte van het glas (boven en onder)
2. Haal 0,5 cm af van de smalste afmeting
3. Meet de hoogte van het glas (links en rechts)

2. Meten voor montage op het kozijn
(Het product wordt op het kozijn gemonteerd)
1. Meet de breedte van het kozijn (boven en
onder)
2. Haal 0,5 cm af van de smalste afmeting
3. Meet de hoogte van het kozijn (links en
rechts)

3. Meten voor montage tussen de muren
(Het product wordt in het plafond gemonteerd)
1. Meet de breedte tussen de muren (boven en
onder)
2. Haal 0,5 cm af van de smalste afmeting
3. Bepaal de gewenste hoogte (links en rechts)

4. Meten voor plafond- of muurmontage met overlap
(Het product wordt in het plafond of op de muur
gemonteerd)
1. Bepaal de gewenste breedte van het product
2. Bepaal de gewenste hoogte van het product
(links en rechts)
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