
Oppmålingsskjema

*Husk eventuelt å trekke 1 cm fra målet ditt hvis lamellen skal sitte i
en karm. **Husk å trekke 2 cm fra målet ditt.

Merk: Lamellen produseres presist ut fra de målene du oppgir. 
Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og
høyden.

Oppmålingsveiledning 
til Lameller

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

For at lamellene ikke ”står” på gulvet skal du trekke
2 cm fra totalhøyden.  Dermed vil det være 2 cm
luft fra gulv til lamell.

3. Styring
Styringen er der hvor man styrer lamellen ved
hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte
til venstre eller høyre. 

For å være sikker på målene må 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 lamellen
kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hove-
dregelen at de målene du bestiller, er de ferdige
målene som persiennen vil få.

(De røde strekene er de stedene du skal måle opp
vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde
Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den
bredden som du bestiller, er den bredden som
den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra
eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:
Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindus-
ramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår
at lamellen støter på sidene.

2. Oppmåling av høyde
Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den
høyden som du bestiller er den høyden som den
ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller
legger noe til målene dine.

Du kan nå bestille din nye lamell på 
uniggardin.dk eller telefon + 45 702 02 255

Bredde* Høyde** Styring Antall



(-45)
Lamel 63 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.       

Oppmålingsskjema

*Husk eventuelt å trekke 1 cm fra målet ditt hvis lamellen skal sitte i
en karm. **Husk å trekke 2 cm fra målet ditt. Merk: Lamellen pro-
duseres presist ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en pro-
duksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

Oppmålingsveiledning 
til Lameller
- Hjørne i 90˚ vinkel

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

Du kan nå bestille din nye lamel på 
uniggardin.dk eller telefon + 45 702 02 255

For å være sikker på målene må 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 lamellen
kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hove-
dregelen at de målene du bestiller, er de ferdige
målene som persiennen vil få.

(De røde strekene er de stedene du skal måle opp
vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde
Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den
bredden som du bestiller, er den bredden som
den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra
eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:
Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindus-
ramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår
at lamellen støter på sidene.

2. Oppmåling av høyde
Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den
høyden som du bestiller er den høyden som den
ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller
legger noe til målene dine.

For at lamellene ikke ”står” på gulvet skal du trekke
2 cm fra totalhøyden.  Dermed vil det være 2 cm
luft fra gulv til lamell.

3. Styring
Styringen er der hvor man styrer lamellen ved
hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte
til venstre eller høyre. 

Bredde* Høyde** Styring Antall

(-
85

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

90˚

Avstand til vegg målt til midt profil 

(-45)
Lamel 89 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.      (-
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(-65)
Lamel 127 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.     (-
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Oppmålingsskjema

*Husk eventuelt å trekke 1 cm fra målet ditt hvis lamellen skal sitte i
en karm. **Husk å trekke 2 cm fra målet ditt. Merk: Lamellen pro-
duseres presist ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en pro-
duksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

Oppmålingsveiledning 
til Lameller
- Karnapp

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

Du kan nå bestille din nye lamel på 
uniggardin.dk eller telefon + 45 702 02 255

For å være sikker på målene må 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 lamellen
kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hove-
dregelen at de målene du bestiller, er de ferdige
målene som persiennen vil få.

(De røde strekene er de stedene du skal måle opp
vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde
Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den
bredden som du bestiller, er den bredden som
den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra
eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:
Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindus-
ramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår
at lamellen støter på sidene.

2. Oppmåling av høyde
Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den
høyden som du bestiller er den høyden som den
ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller
legger noe til målene dine.

For at lamellene ikke ”står” på gulvet skal du trekke
2 cm fra totalhøyden.  Dermed vil det være 2 cm
luft fra gulv til lamell.

3. Styring
Styringen er der hvor man styrer lamellen ved
hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte
til venstre eller høyre. 

Bredde* Høyde** Styring Antall
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Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.       
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50 mm

(-35)       
        

        
        

        
       

(-35)                                              

(-70)
89 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.       
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127 mm

Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.      
135˚ 135˚ 

75 mm


