Meetinstructies Gordijnen
Zorgvuldig opmeten is erg belangrijk voor een goed eindresultaat.
Opmeten is niet moeilijk. Hieronder leest u precies wat u moet doen.

Benodigdheden
Pen & Papier

Rolmaat

Meten
Meet de maten altijd op drie verschillende plaatsen. Houd ook rekening met eventuele obstakels
zoals een verwarmingsbuis, deurbeslag en naar binnen draaiende deuren en/of ramen.
Wilt u het gordijn ‘in de dag’ (in het kozijn) of ‘op de dag’ (op het kozijn) monteren?

op de dag

in de dag

Breedte:
Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muren op 3 verschillende
plaatsen. Noteer vervolgens de kleinst
gemeten maat. Trek hier vervolgens
1 cm af.

Breedte:
Meet de breedte op 3 verschillende
plaatsen, inclusief de overlapping aan
elke zijde. Vaak wordt 5 cm overlapping gekozen aan elke zijde, maar u
mag dit zelf bepalen.

Hoogte:
Meet de hoogte op drie verschillende
plaatsen. Noteer hiervan de kleinst
gemeten maat. Hier hoeft u niks af te
halen.

Hoogte:
Meet de hoogte, inclusief de overlapping op drie verschillende plaatsen.
U bent vrij om de overlapping zelf te
bepalen, maar houdt u rekening met
eventuele obstakels.

Let op
Rail:
Meet vanaf de bovenkant van de rail
Roede:
Meet voor een gordijn met zeilringen vanaf de bovenkant van de roede
Roede met ringen: Meet voor een geplooid gordijn vanaf de onderkant van de ring

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord.
INHUIS Plaza - Londen 18, 2993 LA Barendrecht, Nederland - t: +31 (0)180 - 555 900 - e: info@inhuisplaza.nl
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breedte rails/ roede

afmeting rails/ roede
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* Bij gordijnen tot op de vensterbank
beste/hoogte = meethoogte - 1 cm

* Bij gordijnen tot op de vloer

beste/hoogte = meethoogte - 2 cm

Tips

•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten.
Wanneer u 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 u gaat meten.
Houd rekening met uitstekende delen (de vensterbank) en eventueel met nog te leggen
vloerbedekking.
Indien u zowel vitrage als gordijnen bestelt, is het advies de vitrage 1 cm korter te bestellen.
Laat de gordijnen vrij hangen. Bij gordijnen tot op de vensterbank, trek 1 cm van de gemeten
hoogte af.
Bij gordijnen tot op de vloer, trek 2 cm van de gemeten hoogte af.
De gordijnen worden door ons exact gemaakt op de door u aangegeven maten INHUIS is niet
verantwoordelijk voor foutief opgegeven maten.

Plaats uw bestelling
U hoeft nu alleen nog maar de maten in te vullen op www.inhuisplaza.nl en uw bestelling te plaatsen.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.
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