
- meten van plissé gordijnen met Quick�t montage - 

Het meten van de breedte van uw plissé

1. Neem de maat van de buitenkant van de glaslat, 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 op (10mm)
4. Nu heeft u uw bestelmaat in de breedte!

Het meten van de hoogte van uw plissé

1. Neem de maat van de buitenkant van de glaslat links, in het midden en   
  rechts
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Tel bij deze maat 2x 20mm op (40mm in totaal) de quick�t pro�elen zijn   
  20mm hoog en worden boven en onder de glaslatten geplakt
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 plissé passen
3. U dient uw plissé te bestellen in millimeters, schrijf daarom uw        
  berekeningen altijd in millimeters op
4. Voor plisse met koord raden wij aan om het product inclusief zijgeleiding  
  te bestellen.
LET OP: De stofbreedte is ca. 5mm smaller dan de bestelbreedte

• Plissé met greep (VS2)
 Boven pro�el + onder pro�el  = 40mm totaal
 Pakkethoogte per hoogtemeter = 20mm per meter
• Plisse met koord (F1/F2)
 Boven pro�el + onder pro�el  = 60mm totaal
 Pakkethoogte per hoogtemeter = 20mm per meter

Neem de breedte incl. glaslat

Neem de hoogte incl. glaslat 

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


