Måttinstruktioner invändiga produkter.
Kontrollera vilken installations möjlighet som finns, antingen I NISCH,
UTANFÖR NISCH eller MELLANGLAS. Se illustrationer nedan.
I NISCH:
Solskyddet monteras I NISCH dvs I djupet I fönstersmygen, oftast
så nära fönsterkarmen som möjligt. Alternativt kan man även
montera produkter på fönsterkarmen om det är ett öppningsbart
fönster. Produkten ”följer” då med när fönstret öppnas. Tänk på att
ta hänsyn till ev fönsterhandtag etc vid mätning och montage.
Beslagen fästes vanligtvis med takbeslag, väggbeslag med infästning
i fönsterkarmen kan användas vid betong eller putsad smyg.
Tänk på att om fönstret öppnas inåt kan solskyddet sitta i vägen.
Ljusinsläpp längst sidorna förekommer. Beroende på solskydds typ kan
sidoskenor installeras som ger mindre eller inget ljusinsläpp.

UTANFÖR NISCH:
Solskyddet placeras utanför fönstret med infästning i foder/karm, på
vägg eller i tak. Du bestämmer hur mycket ni vill att solskyddet ska
gå utanför kanterna, fodret el dyl. Denna lösning är bra ifall fönstret
öppnas inåt.
Det blir mindre ljusinsläpp med denna lösning. Beroende på solskydds
typ kan sidoskenor installeras som ger mindre eller inget ljusinsläpp.

MELLANGLAS:
Solskyddet placeras mellan fönstren, ni måste ha sk. 2+1 fönster för
denna installation. Funkar endast med 25mm aluminiumpersienner, i
vissa fall även 15mm och 35mm. Vissa plisségardiner fungerar också.
Mellanrummet mellan rutorna för vanliga 25mm persienner alt
plisségardiner måste vara ca 34mm.

Mät så här:
I NISCH
Bredden:
Mät insidans bredd på tre olika ställen, överst, mitten och botten.
Notera det minsta av dessa tre mått. Detta är det stumma
breddmåttet. Vi gör sedan måttavdrag vid tillverkning, vanligtvis
3mm.
Höjden:
Mät insidans höjd på tre olika ställen, vänster, mitten och höger.
Notera det största av dessa tre mått. Det är höjdmått. Inget avdrag
vid tillverkningen görs.
Om installation på fönsterkarmen önskas tages måtten på denna.
Notera dragsidan, höger alt vänster. Tänk på att det inte får finnas
något i vägen, och tänk på barnsäkerheten.

UTANFÖR NISCH
Bredden:
Mät bredden av den arean du önskar täcka. Detta är
Tillverkningsbreddmåttet, inga avdrag vid tillverkningen görs.
Höjden:
Mät höjden av den arean du önskar täcka vanligtvis ned till fönsterbrädan. Detta är höjdmåttet
Inget avdrag görs vid tillverkningen.
Notera dragsidan, höger eller vänster. Tänk på att det inte får finnas
något i vägen, och tänk på barnsäkerheten.

MELLANGLAS
Mät glasrutan inifrån rummet, bredden och höjden på tre olika ställen,
överst, mitten och botten.
Notera det minsta av breddmåttet. Detta är det stumma
breddmåttet. Vi gör sedan måttavdrag vid tillverkning, vanligtvis 3mm.
Notera det största av höjdmåttet. Detta är det stumma
höjdmåttet, inget avdrag sker vid tillverkning.

