MET E N V O O R WAV E GO RDIJ N EN
Voor meer informatie bezoek tuiss.nl

De maat bepalen voor je nieuwe Wave 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!

Op het Kozijn (aanbevolen)

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

Meet de volledige breedte en hoogte van het kozijn en doe daar
dan nog een beetje extra bij op de top en aan beide zijkanten,
wij zullen de Wave gordijnen precies de doorgegeven maat
maken zonder inhoudingen.

Om het lekken van licht tot een minimum te beperken, is het aan te raden om de Wave gordijnen
het raamkozijn op zijn minst 150 mm overlappen aan de top en aan beide zijkanten
De overlapping aan de onderkant is een persoonlijke keuze, maar houd alstublieft rekening met
obstakels zoals radiatoren.
TOP-TIP:
Als je bestaande gordijnen vervangt en dezelfde grootte wilt,
meet dan 1) de breedte van de paal of de rail, en 2) de hoogte
tussen de gordijnroede/rail en en onderkant van je gordijn.
Selecteer Op het Kozijn (exacte pasvorm) en wij zullen dan je
Wave gordijn in dezelfde maten voor je maken.

In het Kozijn

Als je wilt dat het Wave gordijn in het raamkozijn past.

Meet de volledige breedte en hoogte, dan zullen wij
vervolgens de gepaste verkortingen maken om een perfecte
pasvorm te realiseren.

Meet op 3 plaatsen voor zowel de breedte als de hoogte, gebruik de kleinste meting
Maak geen verkortingen, wij zullen 10 mm van de breedte afhalen en 15 mm van de hoogte om
te verzekeren dat de Wave gordijnen perfect passen.
Gebruik een metalen meetlint, een meetlint van stof kan uitrekken en hierdoor zorgen voor
onnauwkeurige metingen.

TOP-TIP:

Controleer of je kozijn
diep genoeg is, zodat de
Wave gordijnen er in
passen. Houdt ook
rekening met eventuele
belemmeringen zoals
handgrepen.

De benodigde diepte voor de
Wave gordijnen bedraagt
75mm

MEETTIPS VOOR ANDERE RAMEN
Plaatsing in een gedeeltelijk betegeld kozijn
Als je een gedeeltelijk betegeld kzoijn hebt (zoals vaak het geval is in keukens en badkamers) dan
zal de ruimte tussen de tegels waarschijnlijk het smalste punt tussen het kozijn zijn.

Meet tussen de tegels om passende
maat te verzekeren voor je Wave
gordijnen.

TOP-TIP:
Doe hetzelfde als u een beeldrail, plint of andere items aan de binnenkant van de uitsparing heeft.

Erkerramen en L-vormige ramen
We raden aan om voor dit soort ramen te kiezen voor Op het Kozijn (exacte pasvorm) en dus de
Wave gordijnen op de muur voor de ramen te monteren. Zie ons advies voor deze pasvorm bij het
kopje Op het Kozijn.

