
Opmålings Guide

Denne guide hjælper dig med at måle korrekt op, til din kommende Jern og Glas-løsning.
Både nye og gamle huse kan være skæve, og det er derfor vigtig at du foretager en grundig
opmåling. Det er ikke unormalt at se skævheder være helt op til flere centimeter. Vi anbefaler, at
du trækker 5 mm fra i hver side og i toppen, for at sikre mod evt. uforudsete skævheder, og det
giver muligheden for at justere løsningen bedst muligt. Den luft sprække der opstår mellem dine
eksisterende vægge, og Jern og Glas-løsningen, skal fuges efter montagen er afsluttet.

Hvad er “Hulmål” og “Karmmål” ?
Hulmål er de stramme mål som du måler mellem dine vægge, samt gulv og loft.
Karmmål er de mål vi skal fremstille din Jern og Glas løsning efter.

Det er normalt at trække 5 mm fra hulmål i hver side, og 5 mm i toppen.
Vi trækker ikke noget fra i bunden, da løsningen ofte står placeret ned mod gulv eller halvvæg.

Eksempel:

Hulmål bredde: 130 cm = Karmmål bredde: 129 cm

Hulmål højde: 210 cm = Karmmål højde: 209,5 cm

Opmåling
Du bør måle bredden i både bunden, midten og toppen, og her skal du bruge det smalleste mål
du kommer frem til. Hvis du f.eks. har fodpaneler nederst, skal du måle lige over fodpanelerne.
(Ved montage fjernes der normalt et stykke af fodpanelerne, og de skal derfor ikke måles med)
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Du bør måle højden både i venstre side, midten, og højre side og her skal vi bruge det laveste
mål du kommer frem til. Hvis du har forskellige gulvhøjder mellem 2 rum, skal du måle fra det
højeste gulv. Fodpanelerne skal ikke måles med.

Vaterpas.
Vi anbefaler at der benyttes et vaterpas på gulv og vægge, for at afklare evt. skævheder.

Andre anbefalinger.

1. Det er vigtigt at afklare, om løsningen kan placeres fornuftigt i forhold til stikkontakter.
2. Ved løsning med dør, afklar hvordan døren skal åbne.
3. Ved løsning med dør, sikre at døren har en god placering når den står åbent.
4. Ved løsning med dør, overvej om dørhøjden skal være identisk med eksisterende døre.
5. Ved løsning med dør, afklar om i skal have bundstykke. Benyttes typisk ikke ved

gennemgående gulve.

Har du spørgsmål til opmålingen er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.
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