OPMETEN GORDIJNEN
ONGELIJK STEL – PLUS & PREMIUM
Deze meetinstructies gelden voor plafondmontage, wandmontage en
voor plaatsing in de nis van het kozijn.
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Je neemt de breedte van de roede of gordijnrails als breedte.

Je meet op meerdere plekken vanaf de bovenzijde van de roede of

Bepaal waar de middensluiting moet komen. Meet daarna de

gordijnrails tot de vloer, verwarming of vensterbank. Trek van de

breedte op van het stuk links en het stuk rechts. Deze twee

smalst gemeten maat 1 à 2 cm af. Dit zorgt er voor dat het gordijn

breedtes opgeteld zouden hetzelfde moeten zijn als de totale

nog een klein stukje boven de grond, verwarming of vensterbank

breedte. Klopt het?

hangt. Nog geen roede of gordijn rails in huis? Bepaal dan eerst
hoe hoog je het gordijn wil gaan ophangen. Vanaf dit punt meet

Tel voor een mooie middensluiting bij het stuk rechts en links

je op meerdere plekken tot de vloer, verwarming of vensterbank.

5 cm op. Zo bestel je twee ongelijke stukken. Heb je deze nog

Trek van de smalst gemeten maat 1 à 2 cm af. Dit zorgt er voor dat

niet in huis? Bepaal dan de breedte van rails en volg de stappen

het gordijn nog een klein stukje boven de grond, verwarming of

hierboven. Om de breedte van de roede of rails te bepalen, zoals

vensterbank hangt.

hier boven afgebeeld, meet je de breedte van je raam en bepaal
je hoever je het gordijn naast het kozijn wil hangen. Normaal is dit
ca. 20 cm per zijde.
Tip: Wanneer je links en/of rechts voldoende ruimte hebt kun je er
voor kiezen bredere rails te monteren, zodat je het gordijn volledig
weg kan schuiven en er extra veel licht naar binnen kan vallen.

! Al onze gordijnen worden geleverd zonder rails
? Vragen? Neem contact met onze klantenservice via info@ilumio.nl of 030 200 1047

