
Pen & Papier Rolmaat 

Meten 
Meet de maten altijd op drie verschillende plaatsen. Houd ook rekening met eventuele obstakels zoals 
een verwarmingsbuis, deurbeslag en naar binnen draaiende deuren en/of ramen.   
Wilt u het cassette rolgordijn ‘in de dag’ (in het kozijn) of ‘op de dag’ (op het kozijn) monteren? 

in de dag 

Breedte: 

Meet de breedte tussen het raamkozijn 
of de muren op 3 verschillende plaatsen. 
Noteer vervolgens de kleinst gemeten 
maat. Trek hier vervolgens 1 cm af.  

Hoogte: 

Meet de hoogte op drie verschillende 
plaatsen. Noteer hiervan de kleinst  
gemeten maat. Hier hoeft u niks af te 
halen.  

Let op: 

op de dag 

Breedte: 

Meet de breedte op 3 verschillende 
plaatsen, inclusief de overlapping aan 
elke zijde. Vaak wordt 5 cm overlapping 

gekozen aan elke zijde, maar u mag dit 
zelf bepalen.  

Hoogte: 

Meet de hoogte, inclusief de overlapping 
op drie verschillende plaatsen. U bent 
vrij om de overlapping zelf te bepalen, 
maar houdt u rekening met eventuele 

obstakels.  

Bij cassette rolgordijnen is de bestelhoogte de hoogte in gesloten toestand. Gaat u meerdere  
cassette rolgordijnen naast elkaar plaatsen? Geef dit dan aan tijdens het bestelproces. INHUIS 
Plaza zorgt er dan voor dat uw cassette rolgordijnen worden uitgelijnd.  

Plaats uw bestelling 
U hoeft nu alleen nog maar de maten in te vullen op www.inhuisplaza.nl en uw bestelling te plaatsen. 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Meetinstructies cassette rolgordijn

Zorgvuldig opmeten is erg belangrijk voor een goed eindresultaat.  
Opmeten is niet moeilijk. Hieronder leest u precies wat u moet doen. 

Benodigdheden

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord. 

INHUIS Plaza Barendrecht -  Londen 18, 2993 LA 

INHUIS Plaza Naarden - Rubberstraat 12, 1411 AL

t: +31 (0)180 - 555 900  -  e: info@inhuisplaza.nl  -  w: www.inhuisplaza.nl


