opmeten.

handleiding

Bekijk hier de
opmetingsvideo

Opmeten van het raam
breedte en hoogte (in cm)
Er zijn twee mogelijkheden: u kan de producten in de dag of op de dag plaatsen.
Plaatsing in de dag (= tussen het raamkozijn) - idd
De raamdecoratie wordt tussen het raamkozijn of tussen
twee muren geplaatst.
• breedte (in cm): Meet de breedte tussen het raamkozijn of tussen
de muren. Trek van deze opgemeten breedte 1 cm af.
• hoogte (in cm): Meet de hoogte tussen het raamkozijn en de
vensterbank (of de vloer) en trek van deze opgemeten
hoogte 1,5 cm af.

Plaatsing op de dag (= op het raamkozijn) - odd
De raamdecoratie wordt op het raamkozijn, op de muur
of tegen het plafond geplaatst.
• breedte (in cm): Meet de breedte van het raamkozijn.
Tel daarbij de gewenste overlapping.
• hoogte (in cm): Meet de hoogte van het raamkozijn.
Tel daarbij de gewenste overlapping.

Aandacht!
• Controleer hoogte- en breedteverschillen door op diverse plaatsen te meten. Schrijf de kleinste maat op.
• Alle afmetingen moeten in centimeters vermeld worden.
• Let op uitstekende delen, zoals raamklinken of -knoppen, zodat de producten zich vrij kunnen bewegen.
• Indien het draai- en/of kipramen betreft, dient men steeds goed na te gaan of, bij plaatsing van
de raamdecoratie in de dag, het raam nog kan geopend worden. Kan het niet worden geopend of
ondervindt het hinder, dan moet de raamdecoratie op de dag van het raam geplaatst worden.

installatiehoogte

kant bediening (L of R)

Voor de veiligheid van jonge kinderen is het verplicht

Onder ‘kant bediening’ geeft u aan of u de bediening

om de installatiehoogte te vermelden bij bestelling.

van uw raamdecoratie aan de linker- of aan de

Alle ketting- en/of koordlussen moeten minimaal op 150

rechterzijde wenst. De verticale lamellen schuiven

cm boven het grondoppervlak bevestigd worden.

steeds naar de bedieningskant.
bevestiging muur/plafond
Hieronder geeft u aan of u het product op de muur
of aan het plafond wilt bevestigen.

Op onze bestelbonnen vindt u per product de nodige details om uw gewenste raamdecoratie te produceren.
Breng uw ingevulde bestelbon naar uw favoriete Yes Decoration winkel.
Bestelt u liever online? Neem dan een kijkje op www.yes-decoration.be.

