
Onder het motto: “Meten is Weten” 

  Voordat je begint te meten, lees je best onderstaande tips. Zo kan je veelvoorkomende fouten vermijden. De schets op de 

  volgende pagina kan je gebruiken om je maten te noteren. Kom gerust langs met jouw maten* voor een vrijblijvende offerte. 

  Twijfel je aan je maten en laat je liever iemand ter plekke komen kijken? Neem dan contact op met onze gordijnenafdeling. 

 

TIP 1: Wacht met opmeten! Is je raamkozijn nog niet bezet of ligt er nog geen raamtablet? Wacht dan nog even met opme-

ten zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 

TIP 2: Meet nooit met een lintmeter! Deze kunnen uitrekken of krimpen waardoor je niet correct kan opmeten. Gebruik wel: 

een rolmeter (die lang genoeg is om in één keer te meten) of een lasermeter. 

TIP 3: Meet op meerdere plaatsen! Een huis of raamkozijn staat zelden volledig waterpas. Meet daarom voor alle zekerheid 

zowel hoogte als breedte op minimaal 2 (3 voor grote ramen) plaatsen en houd de kortste maat aan. 

TIP 4: Herhaling! Meet ook alles twee keer zodat je zeker bent dat je de maat correct overneemt. 

TIP 5: Houd rekening met obstakels! Zowel in de dag (ventilatieroosters, raamhendels, plinten, ...) als op de dag 

(lichtschakelaars, kasten, dichtbij staande muren, plinten, rolkasten, verwarming, ...) is het belangrijk om voldoende afstand te 

bewaren. Weet je niet goed hoeveel ruimte je moet voorzien? Meet alles op en bespreek het met onze collega’s van de gordij-

nenafdeling. 

TIP 6: Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan!? Heb je de rails of roedes reeds klaarliggen? Hang deze dan eerst op 

en meet dan hoe groot je gordijnen moeten zijn. 

TIP 7: Voorzie voldoende ruimte! Als je gordijnen open zijn, hangt er steeds een “pakket” stof. Zorg voor voldoende overlap-

ping van de rails tov de ramen, zodat je gordijnen niet voor je raam hangen. 

 

Klaar? Gebruik dan volgende bladzijde om je maten te noteren! 

*Ravago Fashion & Home is niet verantwoordelijk voor foutief doorgegeven maten. Ruilen of retourneren is niet mogelijk bij op maat gemaakte gordijnen, raamdecoratie of gor-

dijnaccessoires. 



Meetformulier: 

glasgordijnen en overgordijnen 

Gordijnen op rails: 

A: ............................................. cm 

B: ............................................. cm 

Gordijnen op roedes met losse ringen: 

A: ............................................. cm 

C: ............................................. Cm 

Gordijnen op roedes met zeilringen: 

B: ............................................. cm 

C: ............................................. cm 

Rails: Meet telkens vanaf de onderkant van de rails + meet voor alle zekerheid ook de hoogte van de rail op. 

Roedes: Bij zeilringen meet je vanaf de bovenkant van de roede + de doorsnede ervan. Bij losse ringen meet je vanaf de onderkant van de 

ringen. 

Heb je nog geen gordijnrail of -roede hangen? Meet dan van waar deze komt te hangen tot waar je het gordijn wil (hoogte) en de dagkant + 

minimaal 20 cm extra aan beide zijdes (breedte). 

 

 
*Ravago Fashion & Home is niet verantwoordelijk voor foutief doorgegeven maten. Ruilen of retourneren is niet mogelijk bij op maat gemaakte gordijnen of raamdecoratie. 
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Meetformulier: harde raambekleding 
(Vouwgordijnen, Japanse Panelen,  Rolgordij-

nen,Jaloezieën, Lamellen, Plissé, Duette, Silhouette, Fa-

cette, ...)  

Systeem op de dag: 

A: ............................................. cm 

B: ............................................. cm 

C: ............................................. cm 

Montagehoogte: ..................... cm 

Systeem in de dag: 

A: ............................................. cm 

B: ............................................. cm 

Montagehoogte: ..................... cm 

Let op voor obstakels als raamhendels! 

Let op: bij raambekleding in de dag krijg je meestal je 

raam niet meer open! 

Houd er rekening mee dat elk systeem een eigen pakkethoogte/breedte heeft. Wil je weten hoe groot deze is? 

Neem dan contact op met onze afdeling gordijnen voor meer info. 

 

Child Safety: Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de koorden of kettingen waarmee je je raambekleding bedient. Al onze raambekleding 

wordt daarom geproduceerd volgens de Europese normen (EN 13120 - EN 16433 - EN 16434) en voorzien van beveiliging. Om tegemoet te 

komen aan deze norm wordt de lengte van bediening als volgt berekend: Montagehoogte** - 150 cm = lengte bediening.  

Voorbeeld: Wordt je systeem bevestigd op 250 cm van de grond krijg je: 250 cm - 150 cm = 100 cm lengte bediening. 

 
*Ravago Fashion & Home is niet verantwoordelijk voor foutief doorgegeven maten. Ruilen of retourneren is niet mogelijk bij op maat gemaakte gordijnen of raamdecoratie. 

** Onder montagehoogte verstaan we de afstand van waar het product wordt gemonteerd tot de grond. 
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