Jak dobrać odpowiednią firankę i zasłonkę do wymiarów okna?
W celu właściwego dobrania firan i zasłon należy w odpowiedni sposób
dokonać pomiaru długości i szerokości okien oraz karniszy, jakie zamierzamy
użyć. Nie bez znaczenia jest także rodzaj kompozycji naszego okna.
Szerokość.
Pomiar uzależniony jest od sposobu mocowania firany.
 W przypadku szyny mierzymy jej całkowitą szerokość:
 Karnisz natomiast mierzymy bez uwzględnienia
dekoracyjnych na jego końcach (typu kulki, gałązki itp).

elementów

Długość (wysokość).
Długość firany uzależniona jest od rodzaju kompozycji naszego okna.
Standardowo stosuje się 3 rodzaje długości firan:
 do parapetu,
 tuż poniżej parapetu,
 do podłogi.
Wysokości firan nie należy mierzyć od miejsca gdzie wisi karnisz, lecz w
którym znajdują się haczyki mocujące firanę (żabki), czyli wysokości od
której zacznie się firana. Należy również zostawić ok. 2-5 cm luzu ponad
dywanem lub kaloryferem, co umożliwi dogodne utrzymanie czystości pod
firaną, równocześnie nie naruszając fasonu całej kompozycji.
W przypadku dekoracji takich jak lambrekin, należy umieścić po jednym
kółku za wspornikiem. W ten sposób wspornik pełni rolę blokady, która
utrzymuje fason i sprężystość kompozycji

Aby firana lub zasłona prezentowała się efektownie, należy założyć 12 kółek
na każdy metr długości karnisza. W niektórych przypadkach rodzaj
zastosowanej taśmy narzuca ilość niezbędnych kółek.
Aby firana efektownie prezentowała się w oknie, jej szerokość powinna
stanowić 2-krotność lub 2,5 krotność szerokości okna i jest zależna od
rodzaju taśmy użytej do marszczenia firan. W zależności od preferencji
stosuje się szereg taśm, które w różny sposób marszczą firanę, podkreślając

jej niepowtarzalny fason. Taśmy marszczące oszczędzają czas potrzebny na
upinanie firan. Wszywa się je w górną część firany bądź zasłony i dzięki
usztywnieniom taśmy, firany i zasłony idealnie się układają, przez co
dodatkowo zwiększa się ich wartość dekoracyjna. Taśmy marszczące dają
wiec dwie zalety – oszczędzają czas i dodatkowo podnoszą urodę okiennej
dekoracji. Taśmy do upinania firan można nabyć w pasmanteriach i wszyć je
samemu, bądź zlecić to firmie HAFT SA, która wykonuje szycie pod
zamówienie indywidualne klienta.

