Méretezés segédlet
Függönyvásárlás előtt szükséges pár percet az ablakok, nyílászárók precíz felmérésére
szánni. Ebben kívánunk az Önök segítségére lenni az alábbi rövid összefoglalóval.
Első lépésként el kell dönteni, hogy a függönyt rúdkarnisra, vagy mennyezeti sínre szeretnénk
felrakni. A nehéz függönyök esetén a mennyezeti felszerelés biztosabb. Az alacsonyabb
belmagasságú lakásoknál a mennyezettől lógó függöny jobban megnyújtja a teret.
Majd el kell dönteni, hogy a függöny milyen hosszú legyen, hiszen lóghat közvetlenül az
ablakpárkányig, vagy a párkánylap alá, esetleg a radiátorig vagy egészen a padlószintig. Kinek
hogy tetszik.
- Lehetőség szerint akkor kezdjünk el méreteket írogatni, ha már a karnisunk a helyén van.
- Az ablakkeret mindkét oldalán minimum 20-30 cm-el fusson túl a karnis,
- oldalfalra helyezett karnisoknál az ablak felső szélétől minimum 15cm szabad falfelület
maradjon.
- Amennyiben drapériát is tervezünk feltenni, annak magassága határozza meg az oldalfalra
helyezett karnisunk helyét. Ügyelni kell rá, hogy a drapéria ne akadályozza az ablaknyitást,
vagy, hogy az ablak ne akadjon bele nyitáskor a drapériába.
A hossz megállapításakor a méréseket rúdkarnisoknál mindig a karnison lévő karika, illetve
csipesz alsó pontjától, síneknél a görgők alsó pontjától kezdjük.
A szélesség megállapításakor nem az ablak, hanem a karnis hossza a meghatározó.
Rúdkarnisok esetén a díszvéget természetesen nem kell beleszámolnunk. A megvart függöny
szélessége nem feltétlenül azonos a karnis hosszával, gyakran annak kétszeresére is szükség
lehet, hogy szép esésű legyen a függöny.
Dekor függöny esetében, amikor nem sötétítésre fogjuk használni a függönyt, a 140cm
szélességet szoktuk javasolni. Ettől természetesen igény szerint el lehet térni, de 100cm alatt
semmiképp ne legyen a dekor szélessége, mert akkor nem fog mutatni.

Amit mindenképpen le kell mérni:
A pontos varráshoz három dolgot kell pontosan tudni:
1. Milyen hosszúak a karnisok és milyen típusúak?
2. Milyen hosszú függönyöket tud, vagy szeretne feltenni?
3. Hogyan nyílnak az ablakai, ajtói az adott helyen?
Egy nagyobb üvegfelületnél, mint pl. a teraszajtó, praktikus a fényáteresztő függönyt is két
részben feltenni úgy, hogy a nyíló szerkezeti elemnél legyen a találkozási pontjuk. Ezért
érdemes ennek is a helyét meghatározni. Amennyiben nem pont középre esik ez a pont, akkor
pl. az egyik karnisvégponttól lemérni a nyitószerkezet távolságát.
Az alábbi ábra segíthet a méretvételhez, akár ki is nyomtatható, így könnyedén rá lehet írni
minden szükséges információt.

A = a karnis hossza, rúdkarnis esetén a díszvég nélküli méret
B = a függöny hossza párkánylap alatti túllógással együtt
C = a függöny hossza közvetlenül a padlószint felett
D = a drapéria magassága
E = az ajtónyílás távolsága a karnis végétől
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