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 Let op eventuele obstakels!
• Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
• Uitstekende deur en/of raambeslag
• Verwarmingsbuizen
• Plinten
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Bepaal de plaatsing.

 Let op!
Rail: Meet vanaf de bovenkant van de rail.
Wave: Meet vanaf de onderkant van de
rail. Deze plooi komt altijd onder de rails te
hangen.
Roede: Meet voor een gordijn met
inslagringen vanaf de bovenkant van de
roede tot de vloer en tel hier +0,5 cm bij op.

Het gordijn komt op de
muur of aan het plafond te
hangen.
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Breedte opmeten

Meet de breedte van de rails of roede op. Dit is de
breedte van het gordijn.
Heb je nog geen rails of roede? Bepaal eerst de maat
van de rails of roede en neem deze maat ook voor
het gordijn. Ons advies is hier 5cm bij op te tellen
voor de overlap.

 Wij zorgen ervoor dat het altijd past!
Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij
ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Nog vragen?
Bel +31(0)180 - 555 900 of kijk op www.inhuisplaza.nl
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Hoogte opmeten

Meet de hoogte van het plafond of de muur tot en
met de vloer of de vensterbank.
*Bij gordijnen tot op de vensterbank
Bestelhoogte = meethoogte -1cm
Let op: bij een roede geldt meethoogte +1cm.
*Bij gordijnen op de vloer (bij rail en wave)
Bestelhoogte = meethoogte -2cm
Let op: bij een roede geldt meethoogte +0,5 cm.

Hulp nodig bij het meten?
Maak gebruik van onze foto service,
WhatsApp je foto naar +31(0)6 2952 2223 en
je krijgt binnen 24 uur antwoord.
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Breedte rails / roede

Vul de afmetingen in!
Afmeting rails/roede			cm
Hoogte links*				cm
Hoogte rechts*			

cm

Tips voor het meten van de gordijnen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten.
Wanneer je een verschil meet tussen links en rechts, houd dan de kleinste maat aan.
Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
Hang eerst de rail of roede op, voordat je gaat meten.
Houd rekening met uitstekende delen (de vensterbank) en eventueel met nog te leggen voerbedekking.
Bestel je zowel vitrage als gordijnen? We adviseren je dan om de vitrage 1cm korter te bestellen.
Laat de gordijnen vrij hangen. Bij gordijnen tot op de vensterbank, trek je 1cm van de gemeten hoogte af.
Bij gordijnen tot op de vloer, trek je 2cm van de gemeten hoogte af.
De gordijnen worden door ons exact gemaakt op de door jou aangegeven maten. INHUIS Plaza is niet
verantwoordelijk voor foutief opgegeven maten.

Heb je nog vragen?

 Wij zorgen ervoor dat het altijd past!
Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij
ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Nog vragen?
Bel +31(0)180 - 555 900 of kijk op www.inhuisplaza.nl

Hulp nodig bij het meten?
Maak gebruik van onze foto service,
WhatsApp je foto naar +31(0)6 2952 2223 en
je krijgt binnen 24 uur antwoord.

