
De breedte van het gordijn bepalen

Gordijnen opmeten

Meet de breedte van je rail of roede.

Als er nog geen rail of roede hangt, 
neem aan beide zijden van het raam
20 cm extra.

Indien het gordijn de volledige breedte 
van de muur moet bedekken, meet
dan de complete breedte van links
naar rechts. 

Bij de keuze voor een gelijk of ongelijk stel adviseren we om 5 cm 
bij de totale breedte op te tellen. Hierdoor ontstaat er een kleine 
overlap bij het dichtschuiven van de gordijnen.

Stap 1

Stap 2

Algemene meet-tips
Meet altijd meerdere
keren zodat je je niet 
kunt vergissen in het 
aflezen van de maat.

Gebruik goed materiaal;
een metalen rolmaat 
of een vaste meetlat die 
lang genoeg is om in één 
keer te kunnen meten.

Let op dat er niets in
de weg zit; raamhendel, 
vensterbank of een radiator. 
De gordijnen moeten vrij 
kunnen hangen.

Is er nog geen vloer 
gelegd? Houd er bij 
het opmeten rekening 
mee dat de vloer hoger 
komt te liggen dan nu.

020 808 5001 
klantenservice@gordijnen.nl

De hoogte van het gordijn bepalen

Stap 3

Meet tot op de vensterbank/verwarming/vloer.

Hangt er reeds een gordijnrail?
Meet vanaf de bovenkant van de gordijnrail.

Hangt er reeds een roede?
Meet vanaf de bovenkant van de roede.

Hangt er nog geen rail? 
Meet dan vanaf het plafond.

We adviseren om bij een ringgordijn eerst de roede 
op te hangen, dit om de exacte hoogte van het gordijn
goed te kunnen bepalen.

+ 5 cm

GEMETEN BREEDTE

20cm + RAAM + 20 cmRAIL / ROEDE MUUR

BESTELMAAT

Vul je metingen in

OFOF

https://www.gordijnen.nl/


Bestel online of ofGa naar onze
showroom Maak een afspraak

Wat nu?

Met onze meet & montage service 
krijg je vrijblijvend een offerte 
van onze adviseur nadat hij bij 
je thuis is geweest om in te meten. 

Tijdens de openingstijden is er altijd een 
enthousiaste adviseur aanwezig die goed
op de hoogte is van de mogelijkheden. 

Ga naar onze website en bestel 
de gordijnen eenvoudig online. 

Trek van de gemeten hoogtemaat
nog eens 1.5 cm af. 

Plooigordijn

Stap 5
Ringgordijn

Van de gemeten hoogtemaat is 
het niet nodig om hier nog 
extra cm van af te halen.

GEMETEN HOOGTE

PLOOIGORDIJN

WAVEGORDIJN

RINGGORDIJN

VENSTERBANK VLOER
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Meet zowel aan de linker als rechterkant. 
Neem hiervan de kleinste hoogtemaat.

Waarom de kleinste hoogtemaat?
Het plafond, de vloer of het kozijn zijn namelijk
niet altijd waterpas.

Brinklaan 109C
1404GA Bussum

ma t/m za 900-1700

Stap 4

Wavegordijn

Trek van de gemeten hoogtemaat 1.5 cm +
de hoogte van de gordijnrail af. Bv. bij 
een KS rail met een hoogte van 1,4 cm 
trek je in totaal 2,9 cm van de gemeten 
hoogtemaat af.

- 1.5 cm


