
GHID MASURARE PERDELE SI 

DRAPERII 
Perdelele si draperiile sunt elemente importante in cadrul oricarui proiect de amenajare, iar daca 

sunt alese cu atentie, acestea pot schimba in totalitate imaginea oricarei incaperi. Astfel, 

dimensiunea perdelei si draperiei este un aspect pe care trebuie sa il ai in vedere cand faci o 

alegere in acest sens. 

Ia o ruleta si urmeaza pasii de mai jos: 

   INALTIMEA PERDELEI / DRAPERIEI 

Pentru a stabili care este inaltimea potrivita a perdelei sau a draperiei, trebuie sa stabilesti mai 

intai cum va fi montat sistemul de prindere. Astfel: 

✅ Daca galeria este montata pe perete – va trebui sa masori inaltimea din bara pana in podea. 

Atentie insa la faptul ca, in functie de galeria aleasa, este posibil ca bara pentru draperie sa fie la 

inaltime diferita fata de bara pentru perdea, asa ca e indicat sa masori ambele bari. 

Observatie: In cazul in care ai optat pentru galerie prinsa in perete, insa nu stii exact la ce 

inaltime sa o montezi, trebuie sa stii ca aceasta trebuie situata la 10-15 cm mai jos fata de tavan. 

In ceea ce priveste lungimea galeriei, trebuie sa masori fereastra si sa adaugi cate 15 – 25 cm 

stanga-dreapta. 

✅ Daca galeria este tip sina si este prinsa in tavan – va trebui sa masori inaltimea din tavan 

pana in podea si sa scazi 3 cm. 

Un alt aspect pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand alegi lungimea draperiilor si a 

perdelelor este incaperea in care acestea urmeaza sa fie montate. Astfel: 

✅ Dormitor – este indicat ca perdeaua si draperia din dormitor sa atinga podeaua. 

✅ Living – perdeaua si draperia din living trebuie sa fie cu maxim 1 cm deasupra podelei. 

✅ Bucatarie – in cazul bucatariilor, se recomanda perdelele scurte, pana la nivelul pervazului . 

In plus, trebuie sa stii ca e indicat ca inaltimea perdelei sa fie egala cu inaltimea draperiei sau cu 

un cm mai scurta decat aceasta. 

   LUNGIMEA PERDELEI / DRAPERIEI 

Pentru a vedea care este lungimea potrivita pentru draperie si perdea, va trebui sa masori 

lungimea galeriei (intre capetele decorative) si sa tii cont de urmatoarele: 

✅ Pentru perdelele groase – este recomandat ca perdeaua sa fie de 2 ori mai lunga decat 

lungimea galeriei. 



✅ Pentru perdelele subtiri – este recomandat ca perdeaua sa fie de 3 ori mai lunga decat 

lungimea galeriei. 

✅ Pentru draperii – este recomandat ca draperia sa fie de 2 ori mai lunga decat lungimea 

galeriei. In plus, trebuie sa ai in vedere faptul ca draperia este formata din doua bucati de 

material, egale ca si lungime. 

Observatie: Daca vrei ca perdeaua sau draperia sa fie mai bogate, atunci va trebui sa optezi 

pentru mai mult material. 

GHID CULORI PERDELE SI DRAPERII 
Cand vine vorba de alegerea perdelelor si draperiilor porivite pentru casa ta, trebuie sa ai in 

vedere mai multe aspecte, si anume: materialul din care acestea sunt confectionate, dimensiunea 

lor (in functie de incapere si preferinte), imprimeul, textura si, nu in ultimul rand, culorile. 

   SFATURI PENTRU ALEGEREA CULORII 

POTRIVITE PENTRU DRAPERII SI PERDELE 

Daca nu stii pentru ce culoare sa optezi in cazul draperiilor si perdelelor din casa ta, poti tine 

cont de urmatoarele aspecte: 

✅ Este indicat sa alegi un element central, care sa fie vedeta incaperii, iar celelalte elemente sa 

completeze intregul decor. 

✅ Daca peretii sunt colorati, este indicat sa optezi pentru perdele si draperii in nuante neutre. In 

acest fel, vei evita incarcarea vizuala a camerei. 

✅ Daca ai ales canapeaua sau coltarul ca element principal si ai optat pentru o culoare 

indrazneata pentru acestea, atunci draperiile trebuie sa se asorteze cu acest element, fara sa aiba o 

culoare foarte puternica. 

✅ Daca ai optat pentru mobilier alb, negru, in nuante neutre sau in nuante de gri, iar peretii si 

podeaua sunt simple, atunci poti alege ca draperiile sa fie vedeta incaperii si, in acest fel, poti 

opta pentru nuante indraznete de verde, albastru, galben, portocaliu, visiniu, roz sau rosu. 

✅ Daca ai optat pentru o nuanta indrazneata a draperiei, atunci perdeaua trebuie sa fie alba sau 

in culori neutre. In schimb, daca draperia este in nuante simple, clasice, atunci poti opta ca 

perdeaua sa fie colorata, dar in nuante mai deschise decat draperia. 

   GHID DE CULORI 

Fiecare culoare are o poveste. De aceea, atunci cand alegi perdelele si draperiile pentru casa ta, 

trebuie sa tii cont si de acest aspect. In functie de ce sentiment transmite fiecare nuante, o vei 

putea alege pe cea potrivita pentru locuinta ta. In plus, va trebui sa tii cont si de culorile cu care 

aceasta se potriveste. Astfel: 



✅ Gri – Perdelele si draperiile gri sunt perfecte pentru incaperile amenajate in stil modern, fiind 

simple, dar de efect si oferind rafinament casei tale. Cel mai indicat este sa apelezi la nuante de 

gri atunci cand decizi sa alegi o canapea intr-o culoare indrazneata, dar care sa se potriveasca 

perfect cu nuanta draperiei. Cele mai bune combinatii in acest sens sunt: perdea alba – draperie 

gri, perdea gri - draperie gri si perdea in nuante deschise - draperie gri cu imprimeu in culori care 

sa se asorteze cu perdeaua. 

✅ Crem – Nuantele de crem si bej sunt perfecte pentru stilul clasic si se incadreaza perfect 

intr-o incepere decorata cu accente maro, aducand rafinament, dar si un aer intim oricarei 

incaperi. Daca optezi pentru perdele si draperii crem, atunci trebuie sa acorzi o atentie sporita 

alegerii corpurilor de iluminat si sa adaugi cateva decoratiuni, care sa dea viata incaperii. 

✅ Alb – Albul exprima simplitate, eleganta si puritate, astfel ca perdelele albe sunt perfecte atat 

pentru dormitor, cat si pentru living sau bucatarie. In plus, acestea vor face ca incaperea sa fie 

mai luminoasa si o vor mari vizual. Perdelele albe se pot asorta cu orice draperie. 

✅ Albastru – Albastrul inspira calmitate si ajuta la crearea unui spatiu cat mai relaxant si 

linistit. Astfel ca, draperiile albastre sunt perfecte pentru incaperi precum dormitorul, camera 

copilului, livingul si chiar biroul. Acestea se pot asorta cu perdele albe sau gri. 

✅ Antracit – Antracitul ofera eleganta oricarei incaperi, astfel ca o draperie in aceasta nuanta 

poate fi o alegere buna pentru casa ta. Totusi, fiind vorba de o nuanta inchisa, trebuie sa tii cont 

ca aceasta va micsora vizual spatiul, astfel ca este indicat sa optezi pentru draperii in nuanta 

antracit doar in amenajarea camerelor de dimensiuni mari. De asemenea, fiind o culoare 

indrazneata, trebuie integrata intr-un decor in nuante clasice si deschise. 

✅ Turcoaz – Turcoazul este o nuanta calda, care inspira calmitate si relaxare, astfel ca este o 

culoare potrivita pentru perdelele din living. Totusi, perdelele in nuante de turcoaz vor scoate 

incaperea din monotonie, oferind un plus de culoare designului. 

 


