Meetinstructies
Gordijnen
Het nauwkeurig opmeten is erg belangrijk voor het juiste eindresultaat.
Het is niet moeilijk en het is zo gebeurd.
Kijk hieronder wat je moet doen.

Wat je nodig hebt
Pen, papier en een rolmaat.

Hoe je moet meten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik een metalen rolmaat of een vaste meetlat die lang genoeg is om in een keer te
meten.
Hang eerst de rail of roede op, voordat u gaat meten.
Houd rekening met vensterbanken, verwarmingsbuizen e.d. want gordijnen moeten vrij
kunnen hangen.
Meet minimaal twee keer om vergissingen te voorkomen.
Meet aan beide zijden, een plafond, vloer, of kozijn is niet altijd waterpas; bij verschil in
hoogte telt de kleinste maat.
Houd in een nieuw huis rekening met de hoogte van de nog te leggen vloer.
Gordijnen die op een rail worden opgehangen meet u vanaf de bovenkant rail tot aan de
grond of vensterbank. = netto metrage
Gordijnen die op een roede worden gehangen met ingeslagen zeilringen, meet u vanaf de
bovenkant roede tot de vloer of vensterbank. = netto metrage
Gordijnen die op een roede worden gehangen met losse ringen meet u vanaf de
onderkant van de grote ring tot de vloer of vensterbank. = netto metrage

Vloeropties kiezen:

•

Vrij van de vloer = gordijnen hangen ongeveer 1cm boven de vloer (geen optie bij 100%
linnen)

•
•

Op de vloer = Gordijnen staan op de vloer
Ruim op de vloer = gordijnen liggen ruim (ca 5 cm) op de vloer

Voor alle drie de opties berekent Linnen Gordijnen de juiste afmetingen. Voor de duidelijkheid; u
geeft de netto metrage op en kiest een vloeroptie.

Overige tips
•
•
•
•

•

Bij 100% Linnen gordijnen is het raadzaam om de optie ruim op de vloer te kiezen, het
effect is dan veel mooier en stoerder.
Bij korte gordijnen adviseert Linnen Gordijnen om 20cm over de vensterbank te meten,
dit staat mooier en voorkomt dat er licht onderdoor kan komen.
Rond de hoogte en breedtematen af op hele centimeters.
De raambekleding wordt door Linnen Gordijnen B.V. exact gemaakt op de door u
aangegeven maten, inclusief de bovenstaande vloeropties die door ons worden berekend.
Linnen Gordijnen B.V. is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven maten.
Mocht u een gordijn aan een stuk willen, van links naar rechts of andersom, dan vult u bij
een kant breedte ‘0’ in.

Plaats je bestelling
Na het juist opmeten, zoals hierboven omschreven, hoef je alleen nog maar de maten in te
voeren op www.linnengordijnen.nl en daarna je bestelling te doen.

Nog vragen?
Je kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice 0031 (0) 76 5329 326. Of via mail
info@linnengordijnen.nl

Gordijnhoogte:
•

Bovenkant rails: ……………………………….cm

•

Bovenkant roede, ingeslagen zeilringen: …………………….cm

•

Onderkant ring bij gordijn met losse ringen aan roede: ……………………..cm

•

Hoogte links: ……………………cm

•

Hoogte midden: ………………cm

•

Hoogte rechts: …………………cm Netto hoogte maat: is de kortste maat van de
bovenstaande hoogte maten:

Voor alle duidelijkheid: u geeft de netto metrage op. De 3 vloer opties berekent
Linnen Gordijnen B.V.

Gordijnbreedte:
•

Afmeting breedte rail of roede = netto breedtemaat:…………………….cm

Bij ongelijke delen zie voorbeeld:
Definitieve breedte maten bij gelijke gordijn delen van de bovenstaande
maat:
•

Breedte linkerdeel: ………………cm •

•

Breedte rechterdeel: ……………cm

Definitieve breedte maat ongelijke delen van de bovenstaande maten:
•

Breedte linkerdeel: ……………….cm

•

Breedte rechterdeel: …………….cm

