meetformulier
gordijnen
Lees voordat je gaat meten onze tips of bekijk de instructievideo.
Zo weet je zeker dat je gordijnen straks de juiste maten hebben.
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Wacht bij een nieuwe woning met meten tot de afwerking rond het kozijn helemaal klaar is.
Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten.
Hang de rail of roede eerst op en ga dan pas meten.
Als je rail of roede nog niet hangt, kun je de gordijnen het beste aan weerszijden van het raam
minimaal 20 cm breder laten maken.
Kies je voor een rails: meet vanaf de bovenkant van de rail.
Kies je voor een roede: meet voor een gordijn met zeilringen vanaf de bovenkant van de roede.
Kies je voor een roede met ringen: meet voor een geplooid gordijn vanaf de onderkant van de ring.
Houd bij het plaatsen van je rails of roede rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of
deurknoppen) en eventueel nog te leggen vloeren.
Wil je zowel vitrage als gordijnen, bestel dan je vitrage 1 cm korter dan de gordijnen.
Wil je de gordijnen vrij laten hangen van de vloer of vensterbank dan is het advies om 1 cm van de
hoogte af te trekken.
Meet voor de zekerheid alles twee keer.
Bekijk hier de instructievideo
Ga voor meer inspiratie over kleuren en bevestigingstypes en het berekenen van de maten
van je rolgordijnen, vouwgordijnen, plisségordijnen of jaloezieën naar hema.nl
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HEMA maakt raambekleding volgens de maten die jij doorgeeft en is niet verantwoordelijk voor verkeerd opgegeven maten.

