
AAN DE SLAG
We raden aan om eerst  

de hele gids te lezen  
voordat je gaat meten.

HANDIGE TIP
Wanneer je jouw zetel wilt uitmeten  

in de ruimte, gebruik dan tape of  
oude kranten om de grootte van  

jou zetel te schetsen.

Verliefd geworden op één van onze zetels, en wil je zeker weten of je 
zetel bij jouw huis in past? We hebben wat tips voor je verzameld hoe je 

het beste jouw huis kunt opmeten. Zo weet je zeker of het mogelijk  
is om jouw zetel op jouw favoriete plekje in huis te krijgen.

BRENG JE ZETEL IN HUIS-GIDS
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1. DE ZETEL OPMETEN
Je kunt de afmetingen van je zetel en de 

verpakking vinden op onze website. Typ de 
naam van je zetel in de zoekbalk, klik op  

je zetel en scroll naar beneden. Noteer de 
afmetingen want dit komt later handig van pas.

a Breedte verpakking

b Hoogte verpakking

c Diepte verpakking

TIP
Door de verpakking te verwijderen,  

kun je wat ruimte besparen.

2. MET DE LIFT
Is jouw appartementencomplex voorzien  

van een lift? Meet de opening van de liftdeur, 
maar ook de hoogte, breedte en diepte van  
de lift. Om je zetel te laten passen, moeten  

de afmetingen van je lift groter zijn dan  
de afmetingen van je zetel.

d Breedte lift - Hoogte zetel

e Hoogte lift - Breedte zetel

f Diepte lift - Diepte zetel
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3. DE TRAP OP
De vuistregel is: Het punt waar je trap het smalst is, moet breder zijn dan de 

hoogte van je zetel. Je rekent dit inclusief leuningen, lampen en andere dingen die 
in de weg zouden kunnen zitten. Meet dus de smalste breedte van je trap inclusief 

uitstekende dingen en vergelijk dit met de hoogte van de verpakking.

g  Breedte trap - 
Hoogte zetel

Is er een balustrade aanwezig? Dan is  
de kans groot dat de zetel er overheen  
getild moet worden. Meet in dat geval  
of de afstand tussen de balustrade en  

het plafond groter is dan de diepte van de 
zetel. Zodra de zetel op de overloop is,  
is er wat extra ruimte nodig om hem te 

draaien en naar de juiste plek te dragen.
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4. DOOR DEUREN EN GANGEN
Check de route die je zetel aflegt vanaf je voordeur naar de uitgekozen favoriete 

plek. Meet de breedte van de smalle doorgangen zoals deuren, smalle gangen 
en moeilijke hoeken en draaien. Vergeet niet alle items die eventueel in de weg 

kunnen zitten zoals radiatoren lampen, planken etc. De smalste breedtes van de 
doorgangen moeten breder zijn dan de hoogte van de verpakking.

h  Smalste breedte 
deuropening - 
hoogte zetel

i  Smalste  
breedte gang -  
hoogte zetel

KLAAR? GOED!
Je kunt nu je order plaatsen. Heb je nog meer advies nodig?  

Bel +32 38 08 19 88 zodat we jouw vragen kunnen beantwoorden.


