
Oppmålingsskjema

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som
du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i
bredden og høyden.

• Ta minimum 2 mål av bredden og høyden.
• Den ferdige lamellgardinen vil ha de målene 

du bestiller. Det blir ikke trukket fra eller lagt 
noe til dine mål.

1. Oppmåling av bredde
• Opmål den bredde du ønsker 

på dit lamelgardin.
• Skal lamelgardinet sidde i en karm, 

skal du fratrække 1 cm fra det 
smalleste stramme karmmål.

2. Oppmåling av høyden
• Mål opp den fulle høyden hvor gardinen 

skal dekke.
• For at lamellene ikke skal ”stå” på gulvet 

eller i vinduskarmen skal du trekke 2 cm 
fra den totale høyden - 1 cm ved vinduer.

• Hvis du skal montere lamellgardinen 
på vegg eller lign. med veggbeslag, 
så må du ta høyde for at veggbeslaget 
fyller 1 cm i høyden.

Du kan nå bestille dine nye lamellgardiner på 
www.uniggardin.dk

Oppmåling av lamellgardiner

Bredde Høyde Antall



1. Oppmåling av bredde 
til skrått lamellgardin
• Her skal du måle det stramme karmmålet 

og opplyse dem som B.

2. Oppmåling av høyden 
til skrått lamellgardin
• Her skal du måle opp de to høydene H og H2.

Du skal opplyse de stramme karmmålene.

Du kan nå bestille dine nye lamellgardiner på
www.uniggardin.dk

H = Høyeste høyde
H2 = Laveste høyde
B = Vannrett bredde

Oppmålingsskjema V040

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som
du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i
bredden og høyden.

Oppmåling av skrått lamellgardin

Bredde Høyde Høyde2 Antall

Oppmålingsskjema V041

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som
du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i
bredden og høyden.

Bredde Høyde Høyde2 Antall
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Oppmålingsskjema

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres nøyaktig ut fra de målene som
du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i
bredden og høyden.

• Ta minimum 2 mål av bredden og høyden.
• Den ferdige lamellgardinen vil ha de målene 

du bestiller. Det blir ikke fratrukket eller lagt 
noe til dine mål.

1. Oppmåling av bredde
• Mål opp den bredden 

du ønsker på din lamellgardin.
• Trekk det opplyste tallet i ( ) 

fra det stramme målet.

2. Oppmåling av høyden
• Mål opp den fulle høyden 

hvor lamellgardinen skal dekke.
• For at lamellene ikke skal ”stå” på gulvet 

eller i vinduskarmen skal du trekke 2 cm 
fra den totale høyden.

Du kan nå bestille dine nye lamellgardiner på
www.uniggardin.dk

Oppmåling av lamellgardin 
i karnapp eller hjørne
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63 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.
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Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.
135˚ 135˚ 

(-40 mm)       
         

         
         

         
   

(-40 mm)                                              
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127 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.
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(-45 mm)
Lamell 63 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.

90˚

Avstand til vegg - målt til midt profil

(-45 mm)
Lamell 89 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.

90˚

Avstand til vegg - målt til midt profil

(-65 mm)
Lamell 127 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes trekkes fra murmålet.(-1
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90˚

Avstand til vegg - målt til midt profil

Bredde Høyde Antall
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