meetinstructie
zijden gordijnen
Gordijn Links, Rechts of Gelijk stel

Gordijn Ongelijk stel

breedte rail of roede

cm

breedte rail of roede

cm

breedte linker gordijn

cm

hoogte links

cm

breedte rechter gordijn

cm

hoogte midden

cm

hoogte rechts

cm

kleinste hoogte van de 3

cm

Gebruik de kleinste hoogte voor uw bestelling.

Voor het opgeven van de hoogte geldt hetzelfde als
hiernaast is beschreven: gebruik de kleinste van de
3 voor uw bestelling.

Belangrijke aanwijzingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten.
Meet alles twee keer om vergissingen te voorkomen.
Hang eerst de rail of roede op, voordat u gaat meten.
Indien de rail of roede nog niet hangt, is het advies om het gordijn aan beide zijden 20 cm breder te
maken dan het raam.
Rail: meet vanaf de bovenkant van de rail.
Roede: meet voor een gordijn met zeilringen vanaf de bovenkant van de roede.
Meet de hoogte altijd helemaal tot aan de vloer of vensterbank. ZuiverZijde.nl
berekent hiermee zelf de juiste lengte om uw gordijnen op de mooiste manier vrij te laten hangen.
Een gordijn heeft standaard overal dezelfde hoogte. Als u dit niet wilt of als u tussen de grootste en
de kleinste hoogte 2 centimeter of meer verschil heeft moet u dit bij uw bestelling aangeven in het
vakje Opmerkingen.
Het geeft een zeer luxe uitstraling als u de gordijnen ruim over de vloer laat liggen. Op de volgende
pagina vindt u een voorbeeld hiervan. Tel in dat geval 20 cm op bij de gemeten hoogte tot de vloer.
Houdt rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurknoppen) en eventueel met nog
te leggen vloerbedekking.
De raambekleding wordt door ZuiverZijde.nl exact gemaakt op de door u aangegeven maten en
ZuiverZijde.nl is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven maten.
Heeft u nog vragen? Twijfelt u ergens aan? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.
ZuiverZijde.nl

info@zuiverzijde.nl

telefoon: 06 - 30.20.61.63

zijden gordijnen

zijden gordijnen liggend op de vloer
Het geeft een zeer luxe uitstraling als u de gordijnen ruim over
de vloer laat liggen. Tel in dat geval 20 cm op bij de gemeten
hoogte tot de vloer.
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