Wat je nodig he
bt:

Meet zelfrojlegordijnen in
duo

Metalen rolmaat
Potlood
Trapje
Bekijk eerst de tips
op pagina 3 >

Stap 1 Kies het materiaal
Heb je de stof gevonden die bij jouw inrichting past?
Noteer hieronder het 7 cijferig artikelnummer:
Artikelnummer:

Stap 2 Bepaal de plaatsing
A) Tussen raam kozijn of muren (in de dag)

B) Boven het kozijn (op de dag)

Stap 3 Meet je ramen
A) Tussen raam kozijn of muren (in de dag)

B) Boven het kozijn (op de dag)
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Breedte
Meet op 3 plaatsen tussen het
raamkozijn of muren:

Hoogte
Meet op 3 plaatsen vanaf
gewenste bevestigingshoogte tot
vensterbank of vloer:

Breedte
Meet op 3 plaatsen inclusief de
gewenste overlapping van het
raamkozijn:

Hoogte
Meet op 3 plaatsen vanaf
gewenste bevestigingshoogte tot
vensterbank of vloer:
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Meet zelfrojlegordijnen in
duo
Stap 4 Bepaal de afmetingen van je duo rolgordijnen
A) Tussen raam kozijn of muren (in de dag)
Breedte
Noteer de smalste maat in cm (uit stap 3a)
en trek hier 1 cm af om voldoende ruimte te
houden voor het monteren van het systeem.
Let op:
Houd hierbij rekening dat de stof altijd
3-4 cm smaller is dan de breedte van het
ophangsysteem (bestelmaat) geleverd
wordt.
Smalste maat:

Hoogte
Noteer voor de juiste hoogte de kortste maat in cm (uit
stap 3a):
Kortste maat:

Duorolgordijn vrij laten hangen
Wil je de raamdecoratie vrij laten hangen van de vloer of
vensterbank trek dan de volgende cm’s af van je kortste
maat in cm (uit stap 3a):

Bestelmaat:
- 1 cm =

Kortste maat:

Bestelmaat:

Vensterbank

- 1 cm =

Vloer

-1.5 cm =

B) Boven op het kozijn (op de dag)
Breedte
Noteer de breedste maat in cm (uit stap 3b)
Let op:
Houd hierbij rekening dat de stof altijd
3-4 cm smaller is dan de breedte van het
ophangsysteem (bestelmaat) geleverd
wordt.
Breedste maat:

Hoogte
Noteer voor de juiste hoogte de kortste maat in
cm (uit stap 3b):
Kortste maat:

Meet bij plaatsing op de wand minimaal 13 cm
(of meer indien gewenst) boven het raamkozijn
i.v.m. het systeem zo houd je genoeg ruimte over
voor plaatsing van de raamdecoratie op de wand.
Duorolgordijn vrij laten hangen
Wil je de raamdecoratie vrij laten hangen van de
vloer of vensterbank trek dan de volgende cm’s af
van je kortste (stap 3b) maat:
Kortste maat:

Stap 5 Bepaal ophanghoogte
Noteer de totale hoogte van de bovenkant
van de raamdecoratie tot de vloer
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Ophanghoogte in cm:

Bestelmaat:

Vensterbank

- 1 cm =

Vloer

-1.5 cm =

Let op!
I.v.m. kinderveiligheid moet de ketting om je
raambekleding te bedienen minimaal 1,5 meter
van de vloer hangen. Zie voor meer informatie onze
veiligheidswaarschuwing op pag. 3.

Je ramen
laten inmeten?

Goed om
te weten

Op maat gemaakte raamdecoratie is een grote
aankoop. Het is daarom belangrijk ramen nauwkeurig
in te meten. Dat kan lastig zijn omdat het inmeten
verschilt per maakwijze. Geen zorgen! We regelen
het graag voor je. Ga naar één van onze winkels en
plan een afspraak in om je ramen te laten inmeten.

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het inmeten.
De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, materiaal en prijs
precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers
geven je graag advies.
Let op
Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te
bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je
op maat gemaakte product niet mogelijk is.

Tips

• Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is zodat je in één keer
de breedte en hoogte kunt meten.
• Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet
altijd waterpas, bij de meetinstructie van iedere maakwijze staat
aangegeven hoe je tot de juiste maten komt.
• Zorg er overigens voor dat de raamdecoratie bij het ophangen wel
waterpas gemonteerd wordt voor de juiste werking van het product.
• Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen.
• Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/
rond het kozijn klaar is.
• Houd rekening met draaiende en uitstekende delen zoals;
raamhendels, -grepen of deurknoppen.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of
raamdecoratie op maat op:
www.kwantum.be/voorwaarden-gordijnen
www.kwantum.nl/voorwaarden-gordijnen
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Belangrijke veiligheidswaarschuwing

Er worden standaard P-clips meegeleverd om de ketting mee te bevestigen vanwege veiligheid voor kinderen en houd
met het ophangen rekening met het volgende:
• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de
raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
• Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
• Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
P-cliplus
moetvormen.
bevestigd worden op de verst
• Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of Deeen
mogelijke positie vanaf het rolmechanisme om
• Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig
de installatie-instructies
om het
te voorkomen
dat de lusvormige ketting slap hangt.
risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

Min 150cm
1.85 m
vanaf de vloer
bevestigen

Rolgordijn inkorten
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