MET E N V O O R P AN EE L G O RDIJ N E N
Voor meer informatie bezoek tuiss.nl

Het opmeten van je nieuwe paneelgordijnen is eenvoudiger dan je denkt! Het enige wat je
hoeft te doen is onze eenvoudige tips op te volgen, alles wat je doet dubbel te controleren en
er wat tijd voor uittrekken. Veel plezier met meten!

Op het Kozijn (aanbevolen)

Als je wilt dat de raambekleding breder is dan het
raamkozijn.

We raden je aan om niet alleen de hoogte en breedte van de
uitsparing te meten maar ook wat extra ruimte eromheen mee
te nemen. Wij maken de paneelgordijnen in de maat die je
opgeeft en doen geen inhoudingen.

Om lichtlekkage tot een minimum te beperken, raden wij aan dat de paneelgordijnen de
raamuitsparing overlappen met ten minste 70 mm aan de bovenkant en 50 mm aan elke kant
De overlapping aan de onderzijde is een kwestie van persoonlijke keuze, maar houd rekening
met obstakels zoals radiatoren
TOP-TIP:
Als je een bestaand paneelgordijn vervangt door een
paneelgordijn van dezelfde maat, meet dan gewoon het
paneelgordijn op (inclusief rails) en geef de exacte maat op.
Wij maken dan een nieuwe paneelgordijn voor je in dezelfde
maat.

In het Kozijn

Als je wilt dat het paneelgordijn in het raamkozijn past.

Meet de volledige breedte en hoogte van de uitsparing [de
afmeting van de ruimte waar de raamdecoratie tussen moet
passen] en wij zullen de nodige aftrekken om een perfecte
pasvorm te garanderen.

Meet op 3 plaatsen voor zowel de breedte als de hoogte, gebruik de kleinste meting
Trek niets af, wij trekken 10mm af van de breedte en 15mm van de hoogte, zodat je
paneelgordijnen perfect passen
Gebruik een metalen meetlint, een meetlint van stof kan uitrekken en hierdoor zorgen voor
onnauwkeurige metingen.

TOP-TIP:

Controleer of de nis diep
genoeg is om de
paneelgordijnen in te
monteren, en houd
rekening met eventuele
obstakels zoals
handgrepen.

Paneelgordijn diepte
Breedte van de nis
Breedte van de nis
is 141cm of minder
is meer dan 141cm
55mm

90mm

