Meetinstructies
Gordijnen met plooi (rail)



www.inhuisplaza.nl

Let op eventuele obstakels!

Meetvideo bekijken?
Gebruik deze QR code door
hem te scannen met de
camera van je mobiel

• Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
• Verwarmingsbuizen
• Raamklinken
• Plinten

1

Bepaal de plaatsing

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

2

Breedte opmeten

Start met het bepalen van de gewenste breedte
van het gordijn. Om het gordijn mooi aan te laten
sluiten, adviseren we je om 10 cm bij de breedtemaat
op te tellen.

TIps bij het meten
1. Meet je een hoogteverschil tussen links en rechts?
Houd dan de kleinste maat aan.
2. Hang eerst de rail op voordat je gaat inmeten.
3. Bestel je zowel vitrage als gordijnen? We adviseren
je dan om de vitrage 1 cm korter te bestellen.

3

Hoogte opmeten

Meet de hoogte van de gordijnen. Meet vanaf
het plafond of de bovenkant van de rail tot aan de
vensterbank of de vloer. Je meet de hoogte op 3
verschillende plekken.
Bij gordijnen tot aan de vensterbank haal je 1 cm van
de hoogte af. Bij gordijnen tot aan de vloer haal je
2 cm van de hoogte af.

Hulp nodig bij het meten?
Onze specialisten staan voor je klaar!
Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl

Meetinstructies

Gordijnen met inslagringen (roede)



www.inhuisplaza.nl

Let op eventuele obstakels!

Meetvideo bekijken?
Gebruik deze QR code door
hem te scannen met de
camera van je mobiel

• Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
• Verwarmingsbuizen
• Raamklinken
• Plinten

1

Bepaal de plaatsing

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

2

Breedte opmeten

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

3

Hoogte opmeten

Meet de hoogte op 3 verschillende plekken. Meet
vanaf de onderzijde van de roede tot aan de
vensterbank of de vloer.
Bij gordijnen tot aan de vensterbank tel je 1 cm bij
de hoogte op en bij gordijnen tot aan de vloer tel
je 0,5 cm bij de hoogte op.

TIps bij het meten
1. Meet je een hoogteverschil tussen links en rechts?
Houd dan de kleinste maat aan.
2. Hang eerst de rail op voordat je gaat inmeten.
3. Bestel je zowel vitrage als gordijnen? We adviseren
je dan om de vitrage 1 cm korter te bestellen.

Hulp nodig bij het meten?
Onze specialisten staan voor je klaar!
Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl

Meetinstructies
Gordijnen met wave (rail)



www.inhuisplaza.nl

Let op eventuele obstakels!

Meetvideo bekijken?
Gebruik deze QR code door
hem te scannen met de
camera van je mobiel

• Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
• Verwarmingsbuizen
• Raamklinken
• Plinten

1

Bepaal de plaatsing.

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

2

Breedte opmeten

Start met het bepalen van de gewenste breedte
van het gordijn. Dit is jouw bestelbreedte.

3

Hoogte opmeten

Meet nu de hoogte op. Het wave gordijn komt
altijd onder de rail te hangen. Meet vanaf de
onderkant van de rail tot aan de vensterbank of de
vloer. Je meet de hoogte op 3 verschillende
plekken.
Bij gordijnen tot aan de vensterbank haal je 1 cm van
de hoogte af. Bij gordijnen tot aan de vloer haal je
2 cm van de hoogte af.

TIps bij het meten
1. Meet je een hoogteverschil tussen links en rechts?
Houd dan de kleinste maat aan.

Hulp nodig bij het meten?
Onze specialisten staan voor je klaar!

2. Hang eerst de rail op voordat je gaat inmeten.
3. Bestel je zowel vitrage als gordijnen? We adviseren
je dan om de vitrage 1 cm korter te bestellen.

Bel +31(0)180 - 555 900,
Mail naar info@inhuisplaza.nl
of kijk op www.inhuisplaza.nl

