
• PANELL JAPONÈS

Recomanació per mesurar

®



Opció 1 - de paret a paret descomptant la mesura dels sòcols

Ample de la cortina
En una finestra amb espai pels laterals prendrem la mesura de la finestra

i sumarem l'opció 1 restant la mesura dels sòcols laterals o prendrem l'opció 2.
Per saber el replegament vegeu imatge nº 5
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Opció 2 - sumar la mesura replegament

+ replegament + replegament



Ample de la cortina sense marge en un lateral
En una finestra sense marge entre la paret lateral i la finestra és convenient prendre la mesura des de la paret 

lateral fins a la mesura de replegament de la cortines.
Per saber el replegament vegeu imatge nº 5

Si existís una cinta de persiana o un polsador també podríem fer la cortina més gran per tapar-los.
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+ replegament



Ample de la cortina sense marge als laterals
En una finestra sense marge entre la fusteria i les parets laterals descomptar el sòcol per cada 

costat. Si pot ser, pujar a una escala i prendre la mesura en la part que anirà instal·lada la cortina.

- sòcol
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- sòcol



Replegament
®

Replegament

Replegament panell japonès: El replegament és la mesura dels panells recollits en un lateral o recollits 
en ambdós laterals

Per calcular la mesura de replegament hem d'agafar la mesura total del riell i dividir entre el nombre 
de panells que tindrà la nostra cortina i sumar 5cm.

Exemple per panell japonès 200cm de 4 panells
200cm dividit entre 4(nombre de panells) =50cm

Ara als 50cm li sumem 5cm = 55cm
Replegament del panell japonès d’exemple = 55cm

Les mides de replegament son aproximades.



Fins el sostre
+ 15cm

Alçada de la cortina en porta
En una finestra que no estigui enganxada al sostre podem mesurar 15 cm per sobre d'ella o bé fins el sostre. 

Si a la finestra sobresurt la maneta es recomana mesurar fins al sostre per així a l'hora de la instal·lació poder 
separar la cortina el necessari per salvar la maneta sense necessitat d’escaires.

A l’alçada cal descomptar 1 cm o 2 cm perquè les lames no toquin a terra.

Opció 1 Opció 2

Si la finestra té obertura cap a dins necessitarem una distància mínima de 2 cm entre la fulla de la finestra i el sostre.
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- 1cm o 2cm - 1cm o 2cm



Fins el sostre
+ 10cm

Alçada de la cortina a finestra
En una finestra que no estigui enganxada al sostre podem mesurar 15 cm per sobre d'ella o bé fins el sostre. Si a 

la finestra sobresurt la maneta es recomana mesurar fins al sostre per així a l'hora de la instal·lació poder 
separar la cortina el necessari per salvar la maneta sense necessitat d’escaires. També podem prendre la mesura 

fins a terra. 
A Solart ens agrada més que els panells japonesos arribin fins a terra. (vegeu dibuix anterior)

Opció 1 Opció 2

Si la finestra té obertura cap a dins necessitarem una distància mínima de 2 cm entre la fulla de la finestra i el sostre.

+ 10cm + 10cm
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+ replegament

Cortines en angle de 90º
Per mesurar finestres en angle de 90º hem de descomptar 10 cm a una de las dos cortines, en aquest cas li hem 

descomptat a la cortina B.
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+ replegament

cortina B - 10 cm
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Aquestes mesures són orientatives, amb aquests consells bàsics vostè podrà prendre les mesures com a millor 
s'adaptin a l'espai que desitja cobrir amb les cortines.

Pot trobar més informació a: www.cortinas-solart.com

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les mesures pot posar-se en contacte amb nosaltres.

e-mail:  info@cortinas-solart.com

telèfon: 932 427 646

SOLART es una marca registrada, tots els drets reservats.

®

http://www.cortinas-solart.com
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