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Mål solskjermingen selv
Les nøye gjennom denne ”måle anvisningen” og produkt anvisningen

Vegg

Lys Mål

For montering helt inntil
glasset kreves minimum 2cm
kant for innfesting. Denne
montasjen brukes ofte på dører
og lukkevindu. Da med wire
system slik at produktet følger
vinduet.
NB! Se produkt veiledning

Utvendig produkt

Forings Mål

For montering i foring må man
passe på at det ikke er ventiler
eller handtaksom kommer i
veien for montasjen. Det må
også påse at vinduets åpnings
funksjon ikke blir svekket.

For montering av utvendig persienne, Screen eller
ZipScreen beregnes bredden som oftest i fra midten
utvendig vinduslist. Markiser beregnes bredde
lysåpning + 15cm bredde pr. side.
Husk alle utvendige produkter krever pakkehøyde over
vindu og må innberegnes i total høyde.

List Mål

For montering av f.eks.
rullegardin for mørklegging
uten skinner. Eller når
vinduet lukker innover.
NB! Se produkt veiledning

Vindu med gjennomgående
sprosser

På disse vinduene kan produktene
plasseres på flere steder. Husk å ta
hensyn til handtak ev. ventiler og at
breddene pr. produkt ikke blir for store.

T. Aasen Solskjerming AS, Forusbeen 10, 4033 Stavanger
Tlf: 51859900, Faks: 51859901, post@t-aasen.no

Side 1

2010

Måle og Produkt anvisning
Les nøye gjennom denne måle anvisningen og denne produkt anvisningen
1. KLARING: Når det måles bredden i nisje, husk å måle oppe på midten og nede for å
bekrefte at vindus karmer er helt rette. Når karmene er rette bruker vi normalt å
trekke minimum 5mm klaring (2,5mm pr. side) på total bredde.

2. KLARING: På lamellgardiner må det også trekkes klaring på høyden. Normal klaring i
vinduskarm ca. 1 til 1,5cm, til gulv ca. 1,5 til 2,5cm (Husk å ta høyde for ev. skjeve
gulv i eldre hus)

3. PRODUKT VALG: Her gjelder smak og behag, men vi har likevel noen tips.

Det er finest å velge en type produkt pr. rom, og maks 2 ulike produkter, dersom det
er stor forskjell på vindusstørrelsen. Persienner og plissé bygger ca.2,5cm i dybden og
pakkhøyden avgjøres av vinduets totale høyde. Lamellgardiner bygger ca. 9cm i
dybden og pakkbredde på en av sidene er avhengig av vinduets bredde. Persienner
og plissé kan utstyres med wire slik at produktet følger vinduet/ døren ved åpning.

4. MONTERING: Husk å sjekke om produktet kommer i konflikt med handtak, åpning av
vindu, ventiler eller lignende. Husk også at vindu på soverom er rømningsvei.
Lamellgardiner – Inni foring eller utpå list
Plissé gardiner – Inni foring eller helt inntil vindu**
Persienner – Inni foring eller helt inntil vindu**
Rullegardin – Inni foring eller utpå list
** Minimum avstand til vindu 3cm dersom vinduet er på solside av huset

5. MØRKLEGGING: Vindu som også brukes til lufting vil aldri bli helt lystette, da luften

trenger passasje. Ev. vil produktet bevege seg med vinden/trekken i vinduet. For total
mørklegging må vinduet være lukket og produktet føres i skinner med børster på
begge sider. En enkel light versjon kan være å feste rullegardin utpå listen rundt
vinduet.

6. FESTE INNTIL GLASS: Vindu vent mot solen må ha klaring til glasset på minimum 3cm.
Generelt: De ulike produktene har ulike egenskaper for innsyn og solskjerming. Og tekstil
produktene avhenger av tetthet og farge på stoffet for å gjøre den misjonen det er tiltenkt.
Husk også at i hovedsak så kan innvendige produkter kun skjerme for lys og innsyn.
Er varmen en utfordring så har utvendige produkter rundt 60 – 70 % mer effekt.
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