Meetinstructies jaloezieën
Voor je begint met meten, let op eventuele obstakels zoals:
• Naar binnen draaiende deuren en ramen.
• Deur- en/of raambeslag dat uitsteekt.
• Verwarmingsbuizen of ventilatieroosters.
• Tegelranden
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Bepaal waar je de jaloezie wilt plaatsen.

In het venster

2

Op het venster

Meet de afmetingen van je venster.

Houd rekening met
ruimte voor de
montagerail min 8cm.

In het venster
Breedte:
Meet de breedte tussen uw muur of kozijn op 3 plekken. Neem de
kleinste breedtemaat en haal hier 1,5cm vanaf. Dit is uw bestelmaat.
Hoogte:
Meet de hoogte van uw venster op 3 plekken. De langste hoogtemaat
is uw bestelmaat.

Houd reke
ruimte voor
montagerai

Op het venster
Breedte:
Meet de breedte van het venster met een kleine overlap. Wij adviseren
een overlap van 5cm aan beide zijden. Tel dus in totaal 10cm op bij de
breedtemaat. Overlap kan ook naar eigen inzicht.			
		
Hoogte:
Meet de hoogte van uw venster met een kleine overlap (naar wens). Tel de
pakkethoogte bij de hoogte van uw venster op indien u een naar binnendraaiende deur of raam heeft.
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Pakkethoogtes (bij ingetrokken jaloezie)*
Hoogte jaloezie (totaal):

Houten jaloezie

PVC jaloezie

Bamboe Jaloezie

Alu Jaloezie

130cm

X

16cm

16cm

9cm

175cm

21cm

21cm

18cm

12cm

250cm

28cm

28cm

26cm

14cm

*Let op: Pakkethoogte kan iets afwijken van bovenstaande maten

Nog vragen of extra hulp nodig?
Neem gerust contact op met onze klantenservice en wij zullen u verder helpen. U kunt
ook een foto van uw raam sturen. We kijken
graag online met u mee om tot de juiste
keuze te komen.

Gratis meetverzekering!
Bij Raamdecoratiedeal krijgt u altijd een gratis 		
meetverzekering. Wanneer u per ongeluk een verkeerde
inkortmaat heeft besteld, dan mag u het product naar ons
terugsturen en zullen wij deze opnieuw voor u op maat maken.
Zo heeft u altijd de zekerheid van een product dat past.
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