
In onze winkel zijn voorbeelden van gordijnen, blinds en 
panelen te zien.

L E V E R T I J D

Ongeveer drie weken na de besteldatum kunnen de gordijnen,
blinds of panelen bij ons worden afgehaald.

H E T  M E T E N  

Het meten wordt door u zelf gedaan. 
Wij raden u aan een schetsje te maken van de situatie en dit
mee te nemen wanneer u zich komt oriënteren of wilt bestellen.
Het is van belang dat u zich realiseert dat elk huis scheef is.
Dat is de reden waarom wij u vragen op verschillende plaatsen
de hoogte te meten. Gebruik voor het meten liefst een rolmaat.
Als de rail nog bevestigd moet worden is het beter dit voor het
meten te doen. Houd bij het plaatsen van de rail en het meten
rekening met naar voren komende delen zoals vensterbank of
verwarming.
Eigenlijk heeft u maar twee maten nodig:
– de hoogte van het gordijn / blind (hoogte A en B)
– de breedte van de rail / blind
Gordijnen. Meet voor de hoogte vanaf de bovenkant van de 
rail tot waar u het gordijn wilt hebben. In dit geval is de rail
bedekt.Wilt u dat het gordijn boven de rail uitsteekt, (dit kan
alleen als de rail niet aan het plafond bevestigd is) bespreek dit
dan met de verkoper. Meet voor de breedte de totale raillengte.
U hoeft slechts de strakke maten te noteren en wij rekenen voor
u uit hoeveel stof u nodig heeft. 
Blinds. Meet voor de hoogte vanaf de plek waar de blind
moet beginnen tot waar u de blind wilt laten eindigen in uitge-
hangen toestand. Voor de breedte van de blind meet u de
gewenste afstand van links naar rechts. U hoeft slechts de strak-
ke maten te noteren en wij rekenen voor u uit hoeveel stof en

rail u nodig heeft. Vergeet niet te noteren of u de blind links of
rechts van het raam wilt kunnen bedienen.
Panelen. Een paneel hangt aan een rail die in het plafond
moet worden bevestigd. Meet de totale breedte die de panelen
moeten bestrijken en de hoogte vanaf het plafond tot de grond.

Hoogte links A (incl. hoogte D) 

Hoogte midden B (incl. hoogte D)

Hoogte rechts C (incl. hoogte D)

Hoogte D (bovenkant rail tot 

onderkant runner)

Breedte gordijnrail

Breedte blind

Capsicum kan op verzoek en in overleg meer service en 
diensten bieden zoals het maken van kussens, spreien, 
tafelkleden etc.

R A A M B E K L E D I N G  V A N  C A P S I C U M  N A T U U R S T O F F E N

Onze stoffen zijn met de hand geverfd en geweven. Dat geeft de 
stoffen hun karakteristieke en sympathieke uitstraling.
Handgemaakte stoffen zijn echter wel kwetsbaarder dan machi-
naal geproduceerde stoffen.Teneinde de levensduur te verlengen
en de kleuren te beschermen vinden wij het noodzakelijk gor-
dijnen en blinds te voeren. Gordijnen worden hierdoor boven-
dien zwaarder waardoor ze mooier hangen. 
Naast de gangbare voering kunt u ook verduisterings- of molton-
voering bestellen. 
Wij adviseren gordijnen en blinds te laten stomen.
Om de keuze bij het uitzoeken van uw raambekleding te 
vereenvoudigen is het raadzaam een kleurmonster van bijvoor-
beeld de gebruikte verf, vloerbedekking of een kussen uit de
betreffende ruimte mee te nemen.  

U  K U N T  U W  R A A M B E K L E D I N G  D O O R  C A P S I C U M  

L A T E N  M A K E N

Gordijnen. Het klassieke gordijn wordt geleverd met inge-
stikte plooien, inclusief verschuifbare haken. U kunt kiezen uit
enkele, dubbele of triplooien. U kunt ook gordijnen laten maken
met ingeslagen ringen.
Blinds. U kunt kiezen uit de volgende blinds: de ROMAN
blind, die als een harmonika wordt opgetrokken; de SWISS
blind, met ingestikte staafjes, die in opgetrokken staat een strak
aanzien geeft en de AUSTRIAN blind, die opgetrokken een
wolkerig effekt geeft.
Alle blinds worden compleet geleverd met wand- of plafondsteu-
nen, zodat u ze direkt kunt ophangen.
Panelen. Paneelgordijnen worden voor verschillende doelein-
den gebruikt; om ruimten van elkaar te scheiden of om ramen 
(gedeeltelijk) te bedekken. Panelen worden bevestigd aan 
meersporige rails en schuiven achter elkaar.
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Breedte gordijnrail

Maat nemen bij ingeslagen ringen.

Maat A: van de bovenkant van 

de roede tot waar u het gordijn 

hebben wil (bv vloer)

Maat B: tevens willen we van u de 

doorsnee van de roede weten

Maat C: hoeveel ruimte zit er tussen 

bovenkant roede en plafond 

Maat nemen bij roede met ringen.

Maat nemen van de binnenkant 

van de onderkant van de ring tot 

waar u het gordijn hebben wil cm.
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