
Gemeten maat Extra ruimte Bestelmaat

Hang eerst je rail of roede op voordat je gaat meten (mocht er nog geen roede of rail hangen,

bepaal dan de gewenste breedte en hoogte) • Als de rail nog niet hangt adviseren wij deze

bijvoorbeeld 25 cm breder dan het raam aan iedere kant, zodat je gordijn niet voor het raam

hangt.

Meet met een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten

(dus niet met een meetlint, daar kun je niet nauwkeurig genoeg mee meten) • 

Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas • 

Meet 2 keer om vergissingen te voorkomen • 

Houd rekening met de dikte van een nog te plaatsen vloer (en ondervloer)

 Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) is gedaan

Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurklink)

Bestel je vitrages en overgordijnen, neem de vitrage dan 1 cm korter dan het overgordijn

Wil je je gordijnen vrij laten hangen, haal dan 1 cm af van de hoogte

Geplooide gordijnen worden geleverd met verstelbare haken. Daardoor kan je nog wat spelen met

de hoogte.

Tips 

Metalen rolmaat lang genoeg om in één keer  de afmetingen te kunnen meten

Trapje

Potlood en papier om de afmetingen te noteren

 

Wat heb je nodig om te meten

Meet de hoogte op 3 plaatsen vanaf bovenkant rail tot vloer of vensterbank

Vloer : wil je dat je gordijnen vrijhangen haal er dan 1-2 cm af.

Vensterbank : haal 1 cm af van de gemeten maat

Als je vitrages en overgordijnen combineert haal dan van de vitrage 1cm extra af

Meet de breedte van de rail (of hoe lang deze zal worden)

Tel hier bij op bijv.5  tot  10 cm, zodat de gordijn goed aansluiten

Meet je ramen
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