
1. Måttagning av bredd till lutande lamellgardin
• Ska lamellgardinen sitta i en karm ska du dra 
av 1 cm från det vågräta karmmåttet. Annars 
skal du bara mäta det önskade vågräta måttet. 

2. Måttagning av höjden till lutande lamellgardin
• Ska lamellgardinen sitta i en karm, 
rekommenderar vi att du drar av 1-2 cm från det 
högsta måttet så att inte lamellerna lägger sig i 
karmen. Annars ska du bara mäta det önskade 
höjdmåttet. 

Observera: Den lägsta lamellen är 15 cm hög. 
Så om H2 = 0 i den ena sidan kommer det vara 
en riangel där ljuset fortfarande kommer kunna 
titta in.

H = Högsta höjden
H2 = Lägsta höjden
B = Vågrät bredd

Måttagningsschema V030

Observera: UNIG-Lamellgardin tillverkas exakt efter de mått som du 
anger. UNIGgardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i 
bredden och höjden.

Måttagning till V030 och V031
Lamellsystem med lutande botten

Bredd Höjd Höjd2 Antal

Måttagningsschema V031

Observera: UNIG-Lamellgardin tillverkas exakt efter de mått som du 
anger. UNIGgardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i 
bredden och höjden.
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1. 1. Måttagning av bredden till lutande lamellgardin

Om lamellgardinen ska sitta inne i en fönsterkarm 
då dras det bort 1cm från bredden. Om 
lamellgardinen ska sitta ovanpå fönsterkarmen då 
är det totalbredden som gäller.

2. Måttagning av höjden till lutande lamellgardin

Här ska du mäta de två strama höjderna, H och H2. 
För att undvika att lamellerna ska "stå" i golvet eller 
på fönsterkarmen dra bort 2cm från totalhöjden. 
-1cm på fönstret.

H = Högsta höjden  
H2 = Lägsta höjden  

B = Horisontell bredd

Måttagningsschema

OBS: UNIG-Lamellgardin tillverkas exakt efter de mål 
som du anger. UNIGgardin har en produktionsmarginal 
på + / - 3 mm både i bredd och höjd.

Måttaging till  lutande fönster

Bredden Höjden Höjden2 Antal

MåttagningsschemaV041

OBS: UNIG-Lamellgardin tillverkas exakt efter de mål 
som du anger. UNIGgardin har en produktionsmarginal 
på + / - 3 mm både i bredd och höjd.

Bredden Höjden Höjden2 Antal
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