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    MEETINSTRUCTIES GORDIJNEN

• Neem de tijd om de juiste maten op te meten en goed de meetinstructies te lezen.
• Zorg voor een veilige trap bij het opmeten van hoge ramen.
• Bedenk van te voren hoe je de gordijnen wilt ophangen; in het kozijn of langs de muren.
• Meet altijd twee keer zodat je er zeker van bent dat je juist hebt gemeten.
• Meet zowel links als rechts en wanneer deze afwijken neem je de kortste maat.
• Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte of de hoogte te meten.
• Het is verstandig eerst de rails of de roede op te hangen.
• Wanneer de rails of de roede nog niet hangt kan je het gordijn aan beide zijden 20 cm breder maken dan de                 
 breedte van het raam, zodat er niet direct buitenlicht langs het gordijn valt.
• Met meten en ophangen moet je rekening houden met uitstekende delen zoals deurklinken, 
 raamhendels en vensterbanken.
• Houd ook rekening met eventuele vloerbedekking wanneer deze nog gelegd moet worden.
• Geef de exacte maat door.
• Tel bij de breedtemaat van de rails of roede altijd 5cm erbij op, zodat de gordijnen netjes sluiten.
• Je hoeft verder geen plooien te berekenen, dat doen wij voor je. Jij vult de breedtemaat van je rails of roede in  
 +5cm, wij berekenen de plooi en de hoeveelheid stof.
• Voor de hoogtemaat zijn verschillende opties, bekijk hiervoor de onderstaande voorbeelden:

De gordijnen van Okika worden exact op maat gemaakt volgens de maten die je doorgeeft. Okika is niet verantwoordelijk voor verkeerd opgegeven 
maten, conform leveringsvoorwaarden. Let er dus goed op dat de maten kloppen om teleurstellingen te voorkomen. Voor hulp, bel: 0321-383242

 Vul hier de maat van jouw gordijn in:

• breedte: lengte rails + 5cm =    ........................................................................................................cm
• hoogte: boven- / onderkant rails -1cm/+1cm/+2cm/+5cm ........................................................................................................cm


