
1. Визначіться із типом кріплення штор.

2. Зробіть заміри ширини штор.

3. Зробіть заміри довжини штор.

4. Зателефонуйте нашим операторам та передайте заміри для 

оформлення замовлення.
Примітка: якщо виникнуть запитання, то наші оператори проконсультують та 

допоможуть вам.

На стелю 
карниз кріпиться до стелі

Трубчасті Трубчасті ковані карнизи

Важливо! Якщо у вас натяжна стеля, 

для монтажа карниза потрібна 

закладна - це місце на стелі, 

передбачене для  кріплення  штор. 

Якщо закладної нема, то кріплення 

на стелю неможливе.

Пам'ятайте! Якщо у вас виступають 

батареї, труби, широке підвіконня - 

потрібно підбирати карниз із 

відстанню 3-4 см  від виступаючих 

елементів.  

Повинна бути оптимальна відстань, 

щоб штора вільно звисала без 

задівань виступаючих елементів.

Настінне
карниз кріпиться до стіни

1. Визначіться із типом кріплення штор.

Інструкція 
по заміру штор -

(067) 583-78-78

Плоскі
Кріплення профілю карниза
на виносних кронштейнах

легко та просто



Заміряємо ширину штор: 
заміряйте довжину карниза a та 
визначіться із коефіцієнтом 
драпірування (К).
Ширина штори = довжину 
карниза помножити на коефіцієнт 
драпірування (К).

Драпірування або збірка - це густота складок.
Для отримання густої красивої складки на шторі 

або тюлі – потрібно ширину тканини збільшити. Тут 
ми використовуємо коефіцієнт драпірування (К).

Карниз до 1,5 м - два кріплення з 
правої та лівої сторін.

Рекомендуємо:
1. *Вибирати довжину карниза на 30 см більше з 
кожної сторони від ширини віконного отвору - L1 
та L2, щоб при відкриванні штор було видно все 
вікно.

Карниз більше 1,5 м - три кріплення з 
правої, лівої сторін та по центру.

2. Визначіться із шириною штор.

L1 

a

L2 L1 

a

L2

Приклад

Ширина віконного отвору 

Мінімальна довжина карниза*

Коефіцієнт драпірування тюлі

Коефіцієнт драпірування штор

Ширина тюлі

Ширина штори

150 см

150 см + 30 см + 30 см = 210 см

2

1,5

210 * 2 =420 см

210 * 1,5 = 315 см

Рекомендовані значення коефіцієнта драпірування:

Буфи - мінімум 3(К) Олівцеві складки - 
1,5 -2 - 2,5(К)

Потрійні 
складки- 2(К)

Люверси 
1,8-2,5(К)

Петлі на тканинах - 
1,5 - 2(К)

Гардинні стандартні 
стрічки - 2(К)



До підвіконня - на 
відстані 1 см над 
підвіконням.

Торкається 1-2 см 
до підлоги

Торкається з 
легким заломом - 
2-5 см на підлозі

З широким 
охопленням 
підлоги - від 10 до 
15 см на підлозі

Лежачі на підлозі - 
більше 30 см на 
підлозі

Нижче підвіконня - штори 
звисають на 10-15 см 
нижче рівня підвіконня.

До підлоги - до рівня 
підлоги залишається 1 см

3. Визначіться із довжиною штор.

Види довжини штор
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Відстань від штори/тюлі до підлоги залежить від індивідуальних побажань,
які залежать від клієнта.



1. Заміряйте висоту від підлоги 
до стелі в трьох точках: Н1, Н2, Н3.
2. Заміряйте висоту профіля із 
кріпленням - h.
3. Визначіться із положенням штори 
відносно підлоги - n:
- вище рівня підлоги - значення 
потрібно віднімати при розрахунку 
довжини виробу;
- в рівень підлоги;
- нижче рівня підлоги - значення 
потрібно додавати при розрахунку 
довжини виробу.
4. Розрахуйте довжину готового виробу: 
- для штор вище рівня підлоги: довжина 
виробу = Н - h - n;
- для штор в рівень підлоги: довжина 
виробу = Н - h;
- для штор нижче рівня підлоги: 
довжина виробу=Н - h + n.

Замір довжини для кріплення на стелю

Заміряємо довжину штор якщо карниз не встановлений

Приклад

Н1 висота зліва

Н2 висота по центру

Н3 висота справа

h профіля з кріпленням

Відступ вище рівня підлоги n

Довжина виробу

261 см

261 см

261 см

5 см

1 см

261-5-1=255 см

Відстань від стелі до карниза

Карниз

Підлога

Архітрав h1
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Профіль приклад

1. При настінному кріпленні визначіться 
на якій висоті будете встановлювати 
карниз. Правильне розміщення вище 
середини архітрава.

Архітрав - відстань між віконним отвором 
та стелею.

2. Є правило, що заміри потрібно 
проводити в трьох точках Н1, Н2, Н3, щоб 
не було перепада висот.

Перепад висот - це коли висота від 
підлоги до стелі в різних точках може 
бути різна.



1. Заміряйте висоту від підлоги до стелі в 
трьох точках: Н1, Н2, Н3.
2. Заміряйте відстань від стелі до 
карнизу - h1.
3. Визначіться із положенням штори 
відносно підлоги - n:
- вище рівня підлоги - значення 
потрібно віднімати при розрахунку 
довжини виробу;
- в рівень підлоги;
- нижче рівня підлоги - значення 
потрібно додавати при розрахунку 
довжини виробу.
4. Розрахуйте довжину готового виробу: 
- для штор вище рівня підлоги: довжина 
виробу = Н - h1 - n;
- для штор в рівень підлоги: довжина 
виробу = Н - h1;
- для штор нижче рівня підлоги: 
довжина виробу=Н - h1 + n.

Замір довжини для настінного кріплення

Приклад якщо довжина штор до підлоги і вище

Відстань від стелі до карниза

Kарниз

Підлога

Н1

h1

Н2 Н3

Н1 висота зліва

Н2 висота по центру

Н3 висота справа

h1 відстань від стелі до карнизу

Відступ вище рівня підлоги n

Довжина виробу*

259 см

260 см

261 см

10см

2 см

261-10-2=249 см

Приклад якщо давжина штор нижче рівня підлоги

Н1 висота зліва

Н2 висота по центру

Н3 висота справа

h1 відстань від стелі до карнизу

скільки сантиметрів штори нижче

рівня підлоги (лежить на підлозі) n

Довжина виробу*

259 см

260 см

261 см

10см

10 см

261-10+10=261 см



Ширина карниза
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