
COMO MEDIR
ESTORES PLISSADOS?

LARGURA

Para medir a largura, temos primeiro de determinar a área da janela ou da
porta que queremos cobrir. Regra geral, é necessário deixar cerca de 5 cm de
cada lado da moldura exterior da janela.

Medida para realizar o meu pedido
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•• Se a janela ou porta es�ver entre paredes, terá de medir o espaço e
re�re 1 cm de cada lado.

•• Se não houver espaço de um lado, comece a medir a par�r do canto onde
não há espaço para o lado oposto da moldura. Acrescentaremos 5 cm a mais.
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•• FIXAÇÃO AO TETO: medir desde o teto até onde se desejar que parte
inferior chegue.

O mais importante é estar ciente de qualquer obstáculo (manivela,
radiador, caixa de estore, etc.) que o estore possa encontrar ao baixar.

ALTURA
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•• FIXAÇÃO À PAREDE: Medir desde o topo da janela 15 ou 20 cm até onde se
deseja que a parte inferior do estore chegue.

10/ 20 cm
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•• Se quisermos colocar o estore plissado no interior da nossa moldura da
janela, devemos medir tanto a largura como a altura a par�r do interior da
moldura.

DENTRO DA MOLDURA DA JANELA
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ESQUINA

•• Para colocar os nossos estores plissados num canto, temos de os medir
para que caibam no canto, como mostra a imagem. Desta forma,
conseguiremos que cubram o máximo possível das nossas janelas.

CANTO
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•• Para colocar os nossos estores plissados numa esquina, temos de os medir
para que caibam no canto, como mostra a imagem. Desta forma,
conseguiremos que cubram o máximo possível das nossas janelas.
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••Estas dicas são concebidas para resolver as situações mais comuns.
Como cada caso pode variar, se �ver alguma dúvida pode contactar-nos por
email info@estoresymas.com ou por telefone +34 886 11 16 22.


