
- op de dag meten van rolgordijnen en duo rolgordijnen -

Het meten van de breedte van uw rolgordijn

1. Neem de maat tussen de muren aan de bovenkant, in het midden en aan  
  de onderkant
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Tel bij deze maat de gewenste overlap links en rechts op (vaak 50mm per  
  zijde)
4. Nu heeft u uw bestelmaat in de breedte!

Het meten van de hoogte van uw rolgordijn

1. Neem de maat tussen de muren aan de linkerkant, in het midden en aan de      
  rechterkant
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Bij deze maat telt u minimaal 100mm op (zo heeft u altijd voldoende stof )
3. Nu heeft u uw bestelmaat in de hoogte!

Tips voor het meten! Berekenen van uw pakkethoogte

1. Let op raamhendels, radiatoren, uitstekende stenen of andere obstakels
2. Neem altijd 2x de maten, zo weet u zeker dat uw rolgordijnen passen
3. U dient uw rolgordijnen te bestellen in millimeters, schrijf daarom uw    
  berekeningen altijd in millimeters op
4. Houd u rekening met het verschil in stofbreedte, de maat die u bestelt is   
 de buitenmaat van de montagesteunen . Hiernaast worden de         
 stofbreedtes voor u uiteen gezet 
5. De rolgordijnen worden op de millimeter nauwkeurig op de maten      
  gemaakt zoals u ze besteld

• Rolgordijnen tot 2200mm breed
 Stofbreedte is 35mm smaller dan de bestelbreedte
• Rolgordijnen van 2200 - 3000mm breed
 Stofbreedte is 40mm smaller dan de bestelbreedte
• Rolgordijnen met cassette
 Stofbreedte is 35mm smaller dan de bestelbreedte
 

Hulp nodig bij het meten? -  neem contact op met een van onze experts
Telefonisch : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00

Per mail (met foto’s) : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00
Per chat : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 20:00


