
راهنمای اندازه گیری پرده



اندازه گیری پرده برای نصب داخل قاب
)مخصوص پرده های پلیسه و هانیکوم)

ن دو برای اندازه گیری پرده جهت نصب داخل قاب می بایست فاصله ما بی
اندازه گیری می بایست برای هر تکه. زهوار پنجره را اندازه گیری نمود

.انجام شود( برحسب میلیمتر)شیشه، بصورت مجزا و با دقت زیاد 
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اندازه گیری عرضاندازه گیری ارتفاع



روش صحیح اندازه گیری عرض روش صحیح اندازه گیری ارتفاع

>>اندازه ها را با دقت و بر حسب میلیمتر برداشت کنید<<



ی اندازه گیری پرده جهت نصب سقفی یا دیوار
(مناسب برای انواع پرده)

ست و درصورتی که مکانیزم انتخابی شما زنجیری، نیمه اتوماتیک و یا موتورایز ا

ت می خواهید پرده را به صورت دیواری یا سقفی نصب کنید، حتی االمکان بهتر اس

ر این کا. سانتی متر اضافه تر اندازه بگیرید10ابعاد پرده را از هر طرف قاب پنجره 

.دباعث کاهش ورود نور جانبی از اطراف پرده و نیز پوشش مناسب تر قاب خواهد ش



(سانتی متر اضافه تر از هر طرف درگاه پنجره10)اندازه گیری عرض 
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اندازه گیری ارتفاع
(سانتی متر اضافه تر از هر طرف درگاه پنجره10)
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چند نکته در 
هاندازه گیری ابعاد پرد
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تقسیمات پرده را ( متر2.5بیش از )برای اندازه گیری در و پنجره های عریض 
.  متناسب با تقسیمات در و پنجره در نظر بگیرید

.در این تصویر، بهترین حالت پوشش دو پرده در کنار یکدیگر خواهد بود
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یق،دقاندازه گیریباشید،داشتهیادبه
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...و در پایان

اپلینک اتصال به مشاوران از طریق واتس

https://wa.me/989120278507


265پالک –باالتر از مسجد جامع –خیابان سمنگان –نارمک –تهران 

77909013–77904287(021)

09123235991-09120278507

Porrang_blinds

www.porrang-blinds.com

کلیک کنیدمسیر یابی آنالینبرای 

برای تماس با فروشگاه کلیک کنید

برای مشاوره آنالین از طریق واتساپ کلیک کنید

برای بازدید از صفحه اینستاگرام کلیک کنید

برای بازدید از وب سایت کلیک کنید

tel:+982177909013
tel:+982177904287
tel:+989123235991
tel:+989120278507
https://instagram.com/porrang_blinds
https://porrang-blinds.com/
https://goo.gl/maps/rGNio9zGFFTRwwSMA
tel:+982177909013
https://wa.me/989120278507
https://instagram.com/porrang_blinds
https://porrang-blinds.com/

