
Leverings voorwaarden raamdecoratie op maat

Minimale en maximale breedte/hoogte per maakwijze in cm

Er worden standaard P-clips meegeleverd om de ketting mee te 
bevestigen vanwege veiligheid voor kinderen en houd met het 
ophangen rekening met het volgende:

• Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de
trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de
raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun
hals wikkelen.

• Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden
buiten het bereik van jonge kinderen.

• Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de
koorden van raambekleding.

• Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet
verstrengeld raken of een lus vormen.

• Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor
kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het
risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.
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Rolgordijn inkorten
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Min 150cm
vanaf de vloer
bevestigen
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De P-clip moet bevestigd worden op de verst
mogelijke positie vanaf het rolmechanisme om
te voorkomen dat de lusvormige ketting slap hangt. 
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Leveringsvoorwaarden:
• De leveringstermijn van gordijnen en raamdecoratie is ongeveer 

3 weken vanaf de datum dat de bestelling betaald is in de winkel
• Bij bestellen geldt de op dat moment actuele prijs op de website 

of aan de kassa in de winkel
• Artikelen die voor je op maat worden gemaakt of gesneden, 

kunnen niet worden geruild of geretourneerd

Maakwijze Typenr. Min. breedte Max. breedte Min. hoogte Max. hoogte Buis Lamel 
breedte

Rolgordijn 180 30 180 20 200 2,5 nvt

300 30 280 20 300 3,2**/4,0 nvt

350 40 350 40 300 3,6* nvt

Roljaloezie (twinroller) 300 30 250 20 300 nvt nvt

275 40 275 40 250 nvt nvt

Jaloezie horizontaal 25 40 300 40 300 nvt 2,5

50 40 400 40 300 nvt 5

50hb 45 260 40 300 nvt 5

Lamel verticaal 600 40 600 40 300 nvt 8,9

* Boven breedte maat 300 buis 4 cm
** Boven breedte maat > 200 cm buis 4 cm

Let op: maatvoering kan per stof verschillen

Rolgordijn Roljaloezie
(twinroller)

Jaloezie
horizontaal

Lamel
verticaal




