Meetinstructies raamdecoratie
Tips
• Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit voorkomt mogelijke vragen of 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 (dit kan soms zelfs om maar 0,5 cm verschil gaan!).
Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze specialisten geven je graag advies.

LET OP: Kwantum is niet verantwoordelijk voor verkeerd ingevoerde maten. Ruilen of retourneren is niet mogelijk bij op maat
gemaakte gordijnen of raamdecoratie.

• Meet met een metalen rolmaat om nauwkeurig te kunnen meten (en dus niet met een meetlint).
Zorg dat de metalen rolmaat ook lang genoeg is om in één keer de breedte en de hoogte te meten.
• Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas, bij de meetinstructie van iedere
maakwijze staat aangegeven of je vervolgens de grootste of kleinste maat moet nemen
• Meet 2 keer om vergissingen te voorkomen
• Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/rond het kozijn klaar is
• Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurknoppen)
• Bepaal altijd eerst waar en hoe je de raamdecoratie wilt hangen, ‘in de dag’ of ‘op de dag’

In de dag

Op de dag

(tussen raamkozijn of muren)

(op het raamkozijn of aan het plafond)

• Kijk voor de algemene voorwaarden voor gordijnen of raamdecoratie op maat op:
kwantum.be/gordijnen-op-maat/algemene-voorwaarden
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Rolgordijn

In de dag

Op de dag

(tussen raamkozijn of muren)

(op het raamkozijn of aan het plafond)

Breedte

Breedte

1. Meet tussen het kozijn op de plaats waar het rolgordijn

1. Meet de breedte inclusief de gewenste overlapping

wordt bevestigd
2. Trek 0,5 cm van deze maat af

cm breed

cm breed

Hoogte

Hoogte

1. Meet op 3 plaatsen tussen het raamkozijn en

1. Meet op 3 plaatsen op het raamkozijn en

vensterbank of vloer

vensterbank of vloer

2. Neem vervolgens de grootste maat

2. Neem vervolgens de grootste maat

cm hoog

cm hoog

LET OP:

LET OP:

Bij levering is de stof altijd 3-4 cm (rolgordijn) smaller dan je

Bij levering is de stof altijd 3-4 cm (rolgordijn) smaller dan je

ingevoerde breedte. Het kan zijn dat er daardoor een beetje

ingevoerde breedte. Houd hier rekening mee indien je het totale

lichtinval ontstaat bij bevestiging in de dag.

raam wil afdekken bij bevestiging op de dag.

Meetinstructies raamdecoratie
Lasnaad en/ of kantelen stof bij rolgordijnen en
duo rolgordijnen
Als je opgegeven breedte groter is dan de maximale breedte van de stof, dan kantelen we de stof* zodat de breedte uit de hoogte van
de stof gehaald kan worden.
Voorbeeld:
In onderstaand voorbeeld is de maximale breedte van de stof 180 cm. Indien de gewenste breedte van het rolgordijn groter is dan 180
cm, dan wordt de stof gekanteld (B) zodat de breedte uit de hoogte gehaald kan worden. De hoogte kan dan maximaal
180 cm worden. Is bijvoorbeeld de gewenste hoogte én breedte groter dan 180 cm? Dan worden er 2 stukken stof aan elkaar gemaakt
en krijgt je rolgordijn een nagenoeg onzichtbare naad (C).
*Het kantelen van de stof of een lasnaad is alleen mogelijk bij bepaalde types rolgordijnen en niet mogelijk bij patroonstoffen.

A.
Breedte max. 180 cm
Hoogte variabel

B.
Breedte >180 cm
Hoogte max. 180 cm

C.
Breedte >180 cm
Hoogte >180 cm

180 cm

Stofrichting

180 cm

Stofrichting

Stofrichting

180 cm*

*Afhankelijk van de gekozen onderafwerking

