TA KORREKTE MÅL SELV
DET ER ENKELT Å TA KORREKTE MÅL – ALT DU TRENGER Å GJØRE ER Å FØLGE ANVISNINGEN UNDER, OG FYLLE INN FELTENE.

MÅL BREDDE
Først måler du bredden der hvor
skyvedørene skal stå. Begynn med å
måle nede, deretter midten, og til slutt
oppe. Målene skal måles fra vegg til
vegg, uavhengig av om det er listverk
i gulv/tak - da Iistverket kappes og
tilpasses under montering.
Det er helt vanlig at disse målene
avviker noe fra hverandre. Det har
imidlertid ikke noe å si i forhold til
skyvedørene, da disse kan justeres om
veggen er litt ute av lodd.
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NB! Husk at mål skal oppgis
INKLUDERT eventuelle endevegg(er)
(1x endevegg =19mm)

MÅL HØYDE
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Mål høyden fra gulv til tak, der hvor
skyvedørene skal plasseres. Begynn
med å måle høyden på venstre side deretter midten, og til slutt på høyre
side. Merk at målene skal oppgis som
lysmål, dvs at du ikke skal trekke fra på
målene, for å ta hensyn til skinnesett
og hjul.
NB! Det er helt vanlig at disse målene
avviker noe fra hverandre.
Skyvedørene har en justeringsmulighet
på ca 5mm - men vi har noen knep for
større avvik også.

MÅL DYBDEN
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Mål ut ønsket dybde, først venstre side,
deretter midten og til slutt på høyre
side. Mål beregnes fra bakvegg og
fram til ytterkant av der skyvedørene
kommer. Pass på at du har god plass
til både innredningen, og skyvedørene.
Normal dybde på en skyvedørs
garderobe er 600-700 mm eller mer,
men det finnes også andre dybder
tilgjengelig i vårt sortiment.
Husk å sjekke mulige hindringer som
f.eks stikk-kontakter, lysbrytere, feieluker osv.
Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg.

Ta med måleskjema til Slide, så hjelper vi deg med å velge korrekte mål.
Skjemaet kan også leveres på e-mail: post@slide.no eller pr. telefon: 55 19 61 60

