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De maat bepalen voor je nieuwe Gordijnen is makkelijker dan je denkt! Het enige wat je
hoeft te doen is onze simpele tips volgen, alles twee keer nalopen en er wat tijd voor nemen. 

Veel plezier met meten!

Meten van de Breedte 

Meet de breedte van je gordijnrails of roede, niet de breedte van het raam. Het is heel belangrijk dat 
je de breedte van de rails of roede aanhoudt, want we gebruiken deze breedte om de benodigde 
hoeveelheid stof voor de gordijnen te berekenen. Als je een nieuwe rails of roede plaatst moet deze 
15 tot 20 cm aan weerszijden van het raam uitsteken en aan de bovenzijde 15 cm. 

Opmeten voor gordijnroedes

Als je een gordijnroede hebt, meet dan simpelweg de 
breedte van de roede tussen de eindkappen of eind-
knoppen. Dat is de breedte die je moet invoeren.

Opmeten voor gordijnrails
met een overlapping

Als je een rails hebt met een overlapping in het midden, 
meet dan de volledige breedte van de rails (a) en de 
breedte van de overlapping (b). Tel deze twee bij elkaar 
op en dat is de breedte die je moet invoeren.

Opmeten voor gordijnrails

Als je een standaard gordijnrails hebt, meet je gewoon 
de breedte waar de rails komt te hangen. Dat is de 
breedte die je moet invoeren.

Meten van de Lengte

Gordijnen kunnen zowel tot de vloer, tot de vensterbank of tot voorbij de vensterbank hangen. Wij 
raden aan om de gordijnen als volgt hangen:

·     1,5 cm boven de vloer
·     15 -20 cm onder de vensterbank (2 -3 cm boven de verwarming)
·     1,5 cm boven de vensterbank

TOP-TIP:
Als je een eenvoudig, los gordijn wilt bestellen, volg dan hetzelfde proces om op te meten en geef 
ons vriendelijke verkoopteam een belletje om de bestelling te plaatsen.

Enkele of Dubbele Plooi met Roede 

Wanneer je een gordijnroede gebruikt, meet dan 
vanaf de onderkant van de ring tot waar je het gordijn 
beneden wilt laten eindigen.

Als je wilt dat de roede en de ringen door de gordijnen 
worden bedekt, kun je ook gewoon vanaf de bovenkant 
van de ringen beginnen met meten.

Ringen met een Gordijnroede

Onze gordijnen met ringen passen op roedes met een 
diameter tot 30 mm. Meet simpelweg vanaf de 
bovenkant van de roede tot het punt waar je het 
gordijn beneden wilt laten eindigen. We maken het 
gordijn 3cm hoger dan de bovenzijde van de ring 
waarmee het op de roede zit. Wij voegen deze 3cm 
automatisch toe, dus geef bij de maatvoering 
eenvoudig weg de maat vanaf de bovenkant van de 
roede door. 

Enkele of Dubbele Plooi met Rails

Wanneer je een gordijnrails gebruikt, meet dan vanaf 
de bovenkant van de rails tot waar het gordijn beneden 
moet eindigen.


