
Oppmålingsskjema

*Husk evt. å fratrekke 0,5 cm fra målet ditt hvis rullegardinet skal sitte
i en karm.
Merk: Unig-Rullegardin produseres presist utfra de målene som du opp-
gir. Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og
høyden.

Når du skal måle opp til dine nye rullegardiner er det
viktig at du følger denne veiledningen. Ved å bruke
veiledningen vil du bli guidet gjennom oppmålingen
og dermed være sikker på at du får det helt riktige
rullegardinet til hjemmet ditt. Skriv ut denne guiden
slik at du kan bruke den når du måler.

2. Oppmåling av høyde
Mål opp høyden der hvor rullegardinet skal sitte.
Den høyden som du bestiller, er den høyden som
det ferdige rullegardinet vil ha. Det blir ikke
fratrukket eller lagt noe til dine mål! Vi sikrer au-
tomatisk at det både tas høyde for opphenget og
et standard høydetillegg - så er det alltid litt ekstra
å ta av.

3. Kjedetrekk
Angi til slutt om du ønsker kjedetrekk og evt. om
kjedestyringen skal sitte til venstre eller høyre. 

For å være sikker på målene, skal du ta minimum
to mål av bredden og høyden. De målene du så
skal bestille, er alltid det smaleste i bredden og det
høyeste i høyden – så er du sikker på at rullegar-
dinet kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hov-
edregelen at de målene du bestiller, er de ferdige
målene som rullegardinet vil få.

(røde streker er de stedene du skal måle opp vin-
duet ditt)

1. Oppmåling av bredde
Mål opp bredden der hvor rullegardinet skal sitte.
Den bredden som du bestiller, er den bredden
som det ferdige rullegardinet vil ha (det blir ikke
fratrukket eller lagt noe til dine mål!). Du må være
oppmerksom på at ut av det totale breddemålet
vil det være ca. 1,5cm i hver side hvor det ikke vil
være stoff, da dette er bredden på opphenget.

Inne i vindusrammen:
Skal rullegardinet sitte inne i en karm eller i en vin-
dusramme skal du trekke fra i alt 0,5 cm.
Da unngår du at rullegardinet støter på sidene,
når det trekkes opp og ned.

Du kan nå bestille det nye rullegardinet ditt på
uniggardin.dk eller telefon + 45 70 20 22 55
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