
1. Opmåling af bredde til skråt lamelgardin
• Skal lamelgardinet sidde i en karm, skal du
fratrække 1 cm fra det vandrette karmmål. Ellers
skal du blot måle det ønskede vandrette mål.

2. Opmåling af højden til skråt lamelgardin
• Skal lamelgardinet sidde i en karm, anbefaler 
vi, at du trækker 1-2 cm fra det højeste mål, så 
lamellerne ikke lægger sig i karmen. Ellers skal 
du blot måle det ønskede højdemål. 

Bemærk: Den laveste lamel er 15 cm høj. Så hvis 
H2 = 0 cm i den ene side, vil der forekomme en 
trekant, hvor lyset stadig vil slippe ind.

H = Højeste højde 
H2 = Laveste højde
B = Vandret bredde

Opmålingsskema V030

Bemærk: UNIG-Lamelgardin produceres præcist udfra de mål som du
opgiver. UNIGgardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bred-
den og højden.

Opmåling til V030 og V031
Lamel anlæg med skrå bund

Bredde Højde Højde2 Antal

Opmålingsskema V031

Bemærk: UNIG-Lamelgardin produceres præcist udfra de mål som du
opgiver. UNIGgardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bred-
den og højden.
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1. Opmåling af bredde til skråt lamelgardin
• Opmåling af bredde til skråt lamelgardin
Skal lamelgardinet sidde i en karm, skal du fra -
trække 1cm fra det vandrette karmmål. Ellers skal
du blot måle det ønskede vandrette mål.

2. Opmåling af højden til skråt lamelgardin
• Opmåling af højden til skråt lamelgardin
Her skal du opmåle de to stramme højder H og
H2. For at lamellerne ikke skal "stå" på gulvet eller
i vindueskarmen skal du fratrække 2 cm fra den
totale højde - 1 cm ved vinduer. 

H = Højeste højde 
H2 = Laveste højde
B = Vandret bredde

Opmålingsskema V040

Bemærk: UNIG-Lamelgardin produceres præcist udfra de mål som du
opgiver. UNIGgardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bred-
den og højden.

Opmåling af skrå lamelgardin

Bredde Højde Højde2 Antal

Opmålingsskema V041

Bemærk: UNIG-Lamelgardin produceres præcist udfra de mål som du
opgiver. UNIGgardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bred-
den og højden.
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