
پرده های شیدرول، اسکرین، روز و شب



 عرض یا پهنا به فاصله چپ تا راست پنجره و ارتفاع یا بلندی، باال تا
پایین پنجره در نظر گرفته می شود

 پرده در داخل درگاه پنجره نصب می شود یا بیرون درگاه، چرا که نحوه
اندازه گیری متفاوت است

 حداکثر عرض قابل تولید برای انواع پرده ها متفاوت است، می توانید
 برای اطالع از حداکثر عرض قابل تولید پرده مورد نظر خود، کد پرده را
 در فروشگاه اینترنتی ما به نشانی                             جستجو کنید
 و یا همچنین می توانید در این مورد با کارشناسان فروش راد پرده

مشورت بفرمایید

 به هنگام ثبت سفارش پرده مورد نظر، عرض یا ارتفاع به دست آمده
 را تغییر ندهید، کارشناسان ما در خط تولید کسری های الزم را جهت

اندازه پارچه، کانال باال و ریل زیر در نظر می گیرند
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نکات قابل توجه در اندازه گیری پرده
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اندازه پنجره  پایین  و  وسط  باال،  نقطه ی  سه  در  را  پنجره  داخل   عرض 
 بگیرید، کمترین مقدار را انتخاب و جهت جایگیری بهتر پرده، یک سانتی

متر از آن کسر کنید، بدین ترتیب عرض پرده به دست می آید

A

B
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A=۱/۴۴m
B=۱/۴۵m
C=۱/۴۷m

مثال
۱/۴۴m-       m=۱/۴۳m = ۰/۰۱عرض پرده

 اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده
)در داخل قاب پنجره (توکار

۱
.



 ارتفاع داخل پنجره را در ۳ نقطه راست، مياني و چپ قاب پنجره اندازه
بگیرید و بیشترین مقدار را به عنوان ارتفاع پرده در نظر بگیرید

A B C

A=۱/۸ m
B=۱/۸۱ m
C=۱/۸۳ m

C=ارتفاع پرده

 اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده
)در داخل قاب پنجره (توکار

۲

مثال

.



A B

 پنجره را در دو جهت مورب اندازه گیری کنید. اگر این دو ابعاد متفاوت
حریم حفظ  و  نور  بهینه  کنترل  جهت  باشد  الزم  است  ممکن   است، 
کنید. گیری  اندازه  پنجره  از  خارج  در  نصب  جهت  را  پرده   خصوصی، 
 میتوانید دستور العمل های اندازه گیری در این حالت رادر اسالید های

بعدی مالحظه نمایید

 اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده
)در داخل قاب پنجره (توکار

۳

.



 در صورتی که تصمیم به اندازه گیری پرده برای نصب داخل قاب پنجره 
 را دارید، به اندازه قاب نصب پرده مورد نظر و میزان فضای محل نصب
 دقت فرمایید، زيرا ممكن است کانال پرده مانع از باز شدن پنجره شود،
مشورت پرده  راد  فروش  فنی  کارشناسان  با  مورد  این  در  توانید   می 

 فرمایید

توجه

.



 در صورتی که تصمیم به اندازه گیری پرده برای نصب داخل قاب پنجره را
دستگیره است  ممکن  نمایید،  توجه  پنجره  دستگیره  اندازه  به   دارید، 
 پنجره مانع از حرکت پرده شود، در این صورت الزم است پرده را جهت
  نصب در خارج از پنجره اندازه گیری کنید. می توانید دستورالعمل های

اندازه گیری در این حالت را در اسالید های بعدی  مالحظه کنید

توجه

.



 به دلیل کوچک تر بودن عرض پارچه از کانال پرده، به اندازه حدودا ۳٫۵
 سانتی متر یعنی حدودًا ۱٫۵ تا ۲ سانتی متر از طرفین، امکان عبور نور و
 دید داخل را در دو طرف پرده ایجاد می کند، بنابراین توصیه می کنیم
 جهت کنترل بهینه نور وحفظ حریم خصوصی، پرده را جهت نصب در خارج
 از پنجره اندازه گیری نمایید. می توانید دستورالعمل های اندازه گیری در

این حالت را در اسالید های بعدی مالحظه کنید

توجه

.



 جهت اندازه گیری عرض پرده، فاصله را از بیرونی ترین نقاط مورد نظر خود
 که می خواهید پرده را نصب کنید اندازه بگیرید، پرده باید برای به حداقل
 رساندن عبور نور از طرفین، با پنجره حداکثر همپوشانی را داشته باشد،
 بنابراین اگر عرض را از لبه های درگاه پنجره اندازه می گیرید، بهتر است
 ازهر طرف به اندازه ۱۰سانتی متر(در مجموع ۲۰سانتی متر) به عرض به

دست آمده اضافه کنید
A+ ۰/۱ m+۰/۱ m= عرض پرده

10cm 10cm

A

 اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده
)در خارج قاب پنجره (روکار

۱

مثال .



 برای اندازه گیری ارتفاع پرده، فاصله را از جایی که باالترین قسمت کانال
 پرده قرار می گیرد تا لبه پایینی پنجره که ریل زیر پرده باید روی آن قرار
 بگیرد اندازه بگیرید، اگر پنجره شما درگاه پایین مشخصی ندارد که مانع
 از پایین آمدن پرده شود، ارتفاع را تا نقطه ی مورد نظری که میخواهید
 ریل زیر پرده قرار بگیرد اندازه بگیرید، اگر نقطه ی خاصی مد نظر شما
 نیست، ارتفاع را تا پایین لبه ی پنجره اندازه بگیرید و جهت ایجاد حداکثر

همپوشانی ۱۰ سانتی متر به ارتفاع بدست آمده اضافه کنید

10cm

A

 اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده
)در خارج قاب پنجره (روکار

۲

. 


