MET EN V OOR EEN ERKER OF UIT BOU W
V OUWGORD IJNEN

Het doel van deze gids is om je te helpen bij het meten van je Rolgordijnen zodat ze netjes rond de
binnenkant van de erker of uitbouw passen zonder dat ze botsen.

Alle Vouwgordijnen zijn ingekort om in de
hoeken van de erker samen te komen.

Vouwgordijnen zijn een perfecte keuze voor erkerramen.
Omdat het materiaal de bediening van de vouwgordijnen
verbergt, zie je alleen de stof die je hebt gekozen. Door deze
handleiding te volgen, zullen de vouwgordijnen bijna in de
hoeken samenkomen zonder overlappingen, wat betekent
dat alle drie de vouwgordijnen soepel zullen werken

BREEDTE
BREEDTE
Allereerst neem je de metingen direct in de hoeken van de erker voor zowel de
voorkant als de zijkanten.
Voor de breedte van het vouwgordijn aan de voorzijde, verminder de hoek tot de
hoekafmeting met 100mm (10cm), dit houdt rekening met de 50mm ruimte die
aan weerszijden nodig is.
Voor de breedtes van de zijgordijnen, reduceer je de hoek tot hoekmeting met
50mm (5cm).
Alle drie de vouwgordijnen worden dan als 'Op het Kozijn' besteld via onze
website.
Top-Tip:
Hindernissen (zoals raamgrepen of ventilatieroosters) aan de voorruit verminderen de breedte
van de zij-vouwgordijnen. Hindernissen aan de zijruiten verminderen de breedte van de jaloezie
aan de voorkant. Meet hoe ver deze langs de voorkant van het raamkozijn uitsteken en verklein
de breedte van de zij-vouwgordijnen met een dergelijke hoeveelheid.

BELANGRIJK!

Controleer de breedtes altijd op drie plaatsen zoals je dat ook zou doen bij normale inbouwramen.
De erkerramen zijn gevoelig voor beweging en het kan zijn dat de breedtes variëren, zelfs als de
ramen er op het eerste gezicht allemaal even breed uitzien. Het is altijd de kleinste van de drie
maten waarmee je moet werken.

HOOGTE
HOOGTE
Het meten van de hoogte is
eenvoudig - meet simpelweg waar de
bovenkant van de vouwgordijn komt
te hangen, tot waar je wilt dat de
onderkant van de jaloezie rust
(meestal de vensterbank, als die er is).
Alle Vouwgordijnen voor de erker
worden als 'Op het Kozijn' besteld.

