Meetinstructie Deluxe rolgordijnen (Infinity)

Voordat u begint te meten is het belangrijk om rekening te houden met mogelijke aanwezige obstakels.
Hierbij te letten op obstakels die het deugdelijk bevestigen en functioneren van het product ‘rolgordijn’
kunnen belemmeren.
Te denken valt aan:
-

Deuren
Verwarmingsbuizen
Dievenklauwen
Hang en sluitwerk
Vensterbank(en)

Dit type rolgordijn is alleen geschikt voor wandmontage. Daarbij dient u de buitenmaat van de cassette
door te geven. Ten slotte bestaan meerdere mogelijkheden om uw rolgordijn op te meten en te monteren.
- Optie 1: ‘in de dag’
- Optie 2: ‘op de dag’

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord.
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Meetinstructie Deluxe rolgordijnen (Infinity)

Optie 1: (In de dag)
1.

Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muren op tenminste drie verschillende plaatsen. Noteer
hiervan de kleinst gemeten maat.
Let op: Het doek is 25 mm per zijde smaller dan de buitenmaat van de sierlijst. Hierdoor komt er veel
lichtinval naar binnen. Dit is op veel raamposities in uw huis niet altijd wenselijk. Denk aan slaap- en
badkamers. De buitenmaat van de sierlijst is de bestelmaat.

2.

Meet de hoogte op drie verschillende plaatsen en noteer de hoogst gemeten maat.

Optie 2: (Op de dag)
1.

Meet de breedte op drie verschillende plaatsen en tel hier de gewenste overlapping aan elke zijde bij
op. Dit kunt u zelf bepalen. Tip: Zorg dat u minimaal 50mm/5cm per zijde voor redelijke overlapping
bijtelt. De buitenmaat van de sierlijst is de bestelmaat.

2.

Meet de hoogte ook op drie verschillende plaatsen en tel hier de gewenste overlapping bij op. Dit kunt
u zelf bepalen. Houd wel rekening met eventuele obstakels.

Het is belangrijk dat u de instructie nauwgezet uitvoert. Raamstyling kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor het verkeerd of niet opvolgen van deze instructies.
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