Meetinstructies
Handige tips voor het inmeten van gordijnen
-

Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte of hoogte te meten
Meet twee keer om vergissingen te voorkomen
Houd rekening met uitstekende delen, zoals de vensterbank of raamhendels
Houd rekening met eventueel nog te leggen vloerbedekking
Wanneer je zowel vitrage als gordijnen bestelt, is het advies de vitrage 1 cm korter te bestellen

Breedte van het gordijn meten
Hang eerst de rail of roede op, voordat je gaat meten.
Meet de lengte van de rail in centimeters.
Wanneer deze nog niet hangt, is het advies om het gordijn aan
weerszijden 20 cm breder te maken dan het raam. Zo voorkom
je lichtinval en inkijk.
Wanneer je gordijn uit twee delen bestaat (links en rechts),
voeg dan 10 centimeter toe aan de breedte voor een mooie
aansluiting in het midden.

Hoogte van het gordijn meten
Laat gordijnen vrij hangen, 1 cm boven de vensterbank of 2 cm
boven de vloer.
Meet de hoogte links en rechts apart in centimeters; een plafond of
vloer is niet altijd waterpas. Bij verschil in hoogte telt de kleinste
maat.
Afhankelijk van het type gordijn, let op het volgende:
Zie volgende pagina…

De gordijnen worden exact gemaakt op de door jou aangegeven maten. Mocht je nog vragen hebben over het
inmeten van gordijnen dan helpen wij graag. Neem contact op via info@lunesto.nl of bel 020-8934340

Rails (gordijn met enkele of dubbele plooi)
Meet vanaf de bovenkant van de rails voor een geplooid gordijn.
Onze gordijnen worden standaard geleverd met verstelbare haakjes.

Roede (gordijn met inslagringen)
Meet voor een gordijn met inslagringen vanaf de bovenkant
van de roede en tel 3 cm op bij de hoogte.

Roede (geplooid gordijn aan losse ringen)
Meet voor een geplooid gordijn hangend aan losse ringen vanaf
de onderkant van de ring.
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