När du ska mäta upp till dina nya panelgardiner är
det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att
använda vägledningen kommer du guidas genom
måttagning och därmed vara säker på att du får den
helt riktiga panelgardinen till ditt hem. Skriv ut
denna guide så du kan använda den när du mäter.

Måttagningsvägledning
till Panelgardin

För att vara säker på måtten, ska du ta minimum
två mått av bredden och höjden. De mått du
sedan ska beställa är alltid det smalaste i bredden
och det högsta i höjden – så är du säker på att
panelgardinen får plats i t.ex fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de
färdiga mått som panelgardinen kommer få.
(Röda streck är de ställen du ska mäta upp ditt
fönster).

1. Måttagning av bredd
Mät höjden där panelgardinen ska sitta. Den höjd
du beställer är den höjd som den färdiga panelgardinen kommer ha. (Det dras inte från eller
läggs till något till dina mått!)
Inne i fönsterramen: Ska panelgardinen sitta inne
i en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån 1
cm i allt. så du undgår att panelgardinen stöter i
sidorna.
2. Måttagning av höjd
Mät höjden där panelgardinen ska sitta. Den höjd
du beställer är den höjd som den färdiga panelgardinen kommer ha. (Det dras inte från eller
läggs till något till dina mått!).
För att tygpanelerna inte ”står” på golvet ska du
dra ifrån 2 cm från totalhöjden. Därmed kommer
det vara 2 cm luft från golv till tygpanel.

3. Skentyper
Du ska välja hur många spår du vill ha till din panelgardin. Du kan välja mellan; 2 spår, 3 spår, 4 spår
eller 5 spår. Alla är till montering i tak.
Dessutom kan du välja 2- och 3 spår till montering
på vägg.
4. Parkering/Betjäning
a. Här ska du välja hur du vill att parkeringen och
betjäningen av din panelgardin ska vara.
b. ”Lösa vepor” är enda möjligheten där du själv
flyttar varje enskild tygpanel. Vid denna möjlighet
kan du alltså flytta runt på alla tygpaneler efter
önskemål. De andra möjligheterna styrs med ett
snöre i en av sidorna där du kan dra panelerna til
en vald sida.
Side 2>

Måttagningsvägledning
till Panelgardin

c. Du kan välja mellan följande:
• Lösa vepor (4F)
• Mittöppning/Betjäning: Höger (3SH)
• Mittöppning/Betjäning: Vänster (3SV)
• Parkering: Höger/Betjäning: Höger (1SH)
• Parkering: Höger/Betjäning: Vänster (1SV)
• Parkering: Vänster/Betjäning: Höger (2SH)
• Parkering: Vänster/Betjäning: Vänster (2SV)
5. Tygbredd
Här ska du välja vilken bredd du önskar på tygpanelerna. Typisk bredd är 40/50cm. Antalet och
tygbredden bör vara identisk med den totala
bredden på hela gardinen.
6. Tyg
Här väljer du vilket tyg du vill ha. Du har möjlighet
för att välja olika tyg/färger till panelgardinen.
Om du bara vill ha en färg, så ska du inte fylla i tyg
nr. 2

Måttagningsschema
Bredd*

Du kan nu beställa din nya panelgardin
på uniggardin.se

Höjd

Styrning

Antal

*Kom ev. ihåg att dra ifrån 1 cm från ditt mått, om panelgardinen ska
sitta i en karm. **Kom ihåg att dra ifrån 2 cm från ditt mått.
Obs: UUnig-panelgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du
uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden.

