Når du skal måle op til dine nye Lamelgardiner er det
vigtigt, at du følger denne vejledning. Ved at bruge
vejledningen vil du blive guidet igennem opmåling
og dermed være sikker på, at du får den helt rigtige
Lamelgardiner til dit hjem. Print denne guide ud, så
du kan bruge den når du måler.

Opmålingsvejledning
til Lamelgardiner

For at være sikker på målene, skal du tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du så
skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det
højeste i højden – så er du sikker på at lamelgardinet kan være i eks. vinduesrammen. Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de
færdige mål som lamelgardinet vil få.
(Røde streger er de steder du skal måle dit vindue
op).

1. Opmåling af bredde
Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal
sidde. Den bredde du bestiller er den bredde, som
det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke
fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)
Inden i vinduesramme:
Skal lamelgardinet sidde indenfor en karm eller i
en vinduesramme skal du fratrække i alt 1 cm. så
du undgår, at lamelgardinet støder på siderne.
2. Opmåling af højde
Opmål højden, der hvor lamelgardinet skal sidde.
Den højde du bestiller er den højde som det
færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke
fratrukket eller tillagt noget til dine mål!).

For at lamellerne ikke ”står” på gulvet skal du
fratrække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der
være 2 cm. luft fra gulv til lamelgardin.
Skal lamellerne monteres i en vindueskarm
fratrækkes 1 cm fra total højden, så lamellerne
ikke "står" på vindueskarmen.
3. Styring
Styringen er der hvor man styre lamelgardinet ved
hjælp af en snor og en pind. Styringen kan sidde
til venstre eller højre.
Opmålingsskema
Bredde*

Højde**

Styring

Antal

*Husk evt. at fratrække 1 cm fra dit mål, hvis lamelgardinet skal sidde
i en karm. **Husk at fratrække 2 cm fra dit mål.

Du kan nu bestille dit nye Lamelgardin
på uniggardin.dk eller telefon 7020 2255

Bemærk: Lamelgardin produceres præcist udfra de mål som du opgiver. Uniggardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden
og højden.

Når du skal måle op til dine nye Lamelgardiner er det
vigtigt, at du følger denne vejledning. Ved at bruge
vejledningen vil du blive guidet igennem opmåling
og dermed være sikker på, at du får den helt rigtige
Lamelgardiner til dit hjem. Print denne guide ud, så
du kan bruge den når du måler.

Opmålingsvejledning
til Lamelgardiner
- Kanap
For at være sikker på målene, skal du tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du så
skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det
højeste i højden – så er du sikker på at lamelgardinet kan være i eks. vinduesrammen. Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de
færdige mål som lamelgardinet vil få.
(Røde streger er de steder du skal måle dit vindue
op).
1. Opmåling af bredde
Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal
sidde. Den bredde du bestiller er den bredde, som
det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke
fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)
Inden i vinduesramme:
Skal lamelgardinet sidde indenfor en karm eller i
en vinduesramme skal du fratrække i alt 1 cm. så
du undgår, at lamelgardinet støder på siderne.
2. Opmåling af højde
Opmål højden, der hvor lamelgardinet skal sidde.
Den højde du bestiller er den højde som det
færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke
fratrukket eller tillagt noget til dine mål!).
For at lamellerne ikke ”står” på gulvet skal du
fratrække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der
være 2 cm. luft fra gulv til lamelgardin.
Skal lamellerne monteres i en vindueskarm
fratrækkes 1 cm fra total højden, så lamellerne
ikke "står" på vindueskarmen.
3. Styring
Styringen er der hvor man styre lamelgardinet ved
hjælp af en snor og en pind. Styringen kan sidde
til venstre eller højre.
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Færdigmål: Tallet i parantes fratrækkes murmålet.
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Færdigmål: Tallet i parantes fratrækkes murmålet.
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Færdigmål: Tallet i parantes fratrækkes murmålet.

Du kan nu bestille dit nye Lamelgardin
på uniggardin.dk eller telefon 7020 2255
Opmålingsskema
Bredde*

Højde**

Styring

Antal

*Husk evt. at fratrække 1 cm fra dit mål, hvis lamelgardinet skal sidde
i en karm. **Husk at fratrække 2 cm fra dit mål. Bemærk: Lamelgardin
produceres præcist udfra de mål som du opgiver. Uniggardin har en
produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.

Når du skal måle op til dine nye Lamelgardiner er det
vigtigt, at du følger denne vejledning. Ved at bruge
vejledningen vil du blive guidet igennem opmåling
og dermed være sikker på, at du får den helt rigtige
Lamelgardiner til dit hjem. Print denne guide ud, så
du kan bruge den når du måler.

Opmålingsvejledning
til Lamelgardiner
- Kanap
For at være sikker på målene, skal du tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du så
skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det
højeste i højden – så er du sikker på at lamelgardinet kan være i eks. vinduesrammen. Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de
færdige mål som lamelgardinet vil få.
(Røde streger er de steder du skal måle dit vindue
op).

2. Opmåling af højde
Opmål højden, der hvor lamelgardinet skal sidde.
Den højde du bestiller er den højde som det
færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke
fratrukket eller tillagt noget til dine mål!).
For at lamellerne ikke ”står” på gulvet skal du
fratrække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der
være 2 cm. luft fra gulv til lamelgardin.
Skal lamellerne monteres i en vindueskarm
fratrækkes 1 cm fra total højden, så lamellerne
ikke "står" på vindueskarmen.
3. Styring
Styringen er der hvor man styre lamelgardinet ved
hjælp af en snor og en pind. Styringen kan sidde
til venstre eller højre.
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Færdigmål: Tallet i parantes fratrækkes murmålet.

Afstand til væg - målt til midt pro l
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Inden i vinduesramme:
Skal lamelgardinet sidde indenfor en karm eller i
en vinduesramme skal du fratrække i alt 1 cm. så
du undgår, at lamelgardinet støder på siderne.

Afstand til væg - målt til midt pro l
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Færdigmål: Tallet i parantes fratrækkes murmålet.

Afstand til væg - målt til midt pro l
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1. Opmåling af bredde
Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal
sidde. Den bredde du bestiller er den bredde, som
det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke
fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)
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Lamel 127 mm

90˚

Færdigmål: Tallet i parantes fratrækkes murmålet.

Du kan nu bestille dit nye Lamelgardin
på uniggardin.dk eller telefon 7020 2255
Opmålingsskema
Bredde*

Højde**

Styring

Antal

*Husk evt. at fratrække 1 cm fra dit mål, hvis lamelgardinet skal sidde
i en karm. **Husk at fratrække 2 cm fra dit mål. Bemærk: Lamelgardin
produceres præcist udfra de mål som du opgiver. Uniggardin har en
produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.

