
Goede raamdecoratie begint bij goed inmeten.

MEETINSTRUCTIES
METEN IS WETEN.

Het kiezen van het juiste rolgordijn is 
eenvoudig. In deze instructie leggen 
we uit waar je op moet letten. Hulp 
nodig? WhatsApp: 0648161872

Dakraamrolgordijnen 
Fakro.

Hoe kies ik het juiste Fakro dakraamrolgordijn?

Jouw Fakro dakraam heeft een typeplaatje zoals op één van de afbeeldingen.

Op het linker typeplaatje staat in het blauwe kader een type- of maatcode, bijvoorbeeld “1” of “78/98”. Wanneer je deze 
code op je Fakro dakraam aantreft kan je deze gebruiken om het juiste dakraamrolgordijn te vinden aan de hand van 
onderstaande tabel.

Op andere modellen staat, zoals op het rechter voorbeeld, een glasmaat, bijvoorbeeld 369mm x 590mm. Ook aan de hand 
van deze glasmaat kan je met behulp van de tabel het juiste dakraamrolgordijn vinden.

TYPECODE MAATCODE GLASMAAT TYPECODE MAATCODE GLASMAAT

1 55/78 369 mm x 590 mm 14 66/140 479 mm x 1210 mm

2 55/98 369 mm x 790 mm 15 94/98 759 mm x 790 mm

3 66/98 479 mm x 790 mm 16 55/118 369 mm x 990 mm

4 66/118 479 mm x 990 mm 17 134/140 1159 mm x 1210 mm

5 78/98 599 mm x 790 mm 18 134/118 1159 mm x 990 mm

6 78/118 599 mm x 990 mm 22 66/78 479 mm x 590 mm

7 78/140 599 mm x 1210 mm 23 78/78 599 mm x 590 mm

8 94/118 759 mm x 990 mm 24 94/78 599 mm x 590 mm 

9 94/140 759 mm x 1210 mm 25 114/78 959 mm x 590 mm

10 114/140 959 mm x 990 mm 26 134/78 1159 mm x 590 mm

11 114/140 959 mm x 1210 mm 50 114/160 959 mm x 1410 mm

12 134/98 1159 mm x 790 mm 80 94/160 759 mm x 1410 mm 

13 78/160 599 mm x 1410 mm

Hulplijn?
Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, 
neem dan gerust contact met ons op. 

Stuur een of meerdere foto’s van je raam 
via info@doehetbudget.nl of Whatsapp 
06-48161872 en vermeld daarbij je naam, 
dan kunnen we persoonlijk het juiste 
advies geven.

Bestellen
Je hebt de juiste afmetingen! Nu is het tijd om te bestellen. Schenk 
een kopje thee in, ga er goed voor zitten, en selecteer de nieuwe 
sfeermakers voor bij jou thuis.

Als we de bestelling binnen hebben gaan we hard aan de slag om de 
nieuwe raamdecortatie zo snel mogelijk te bezorgen. Normaliter is dat 
tussen 7 en 14 dagen.

We zien je graag via www.doehetbudget.nl


