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Opmåling til vinduer og døre

Indledende info:
Du kan i det fleste tilfælde selv måle op til dine nye vinduer eller døre. Denne 
vejledning viser en almindelig fremgangsmetode, og giver dig samtidigt indblik 
i, hvad du skal tage højde for.

Spørgsmål:
Hvad er forskellen på udvendige karmmål 
(vist i tilbudsberegneren som produktets mål) og et stramt hulmål ?

Ved et stramt hulmål, måler man selve det hul hvor vinduet eller døren sidder 
eller skal sidde, fra mursten til mursten, eller andet fast murværk. 
( Herefter skal der frætrækkes ca. 2,5 cm fra den totale højde og 2,5 cm fra 
den totale bredde - dette forklares nærmere på næste side)

Udvendige karmmål er de yderste mål på SELVE vinduet eller døren - altså 
ydermålene på karmene.

Udvendige karmmål:
( Produktets mål )

Stramt hulmål:
( målet på hele hullet )

Højde

Bredde

Højde

Bredde

Udvendige karmmål:
( produktets mål )

Det er dette mål 
du skal bruge.
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Sådan gør du !

Højde

Bredde

Breddemål:
Mål bredden på selve hullet. Det er altid en god ide at måle bredden både i 
toppen og i bunden.

Højdemål:
Nå måler du højden af selv hullet. Her anbefales det ligeledes at måle bredden 
i begge sider.

Vær altid opmærksom på om der er eventuelle ujævnheder eller buer i 
murværket, som der skal tages med i betragtning.

Nu har du fundet “hulmålet” - dernæst skal du fratrække ca. 2,5 cm af begge 
målene - så der er plads til fugningen, når vinduet er monteret.

Eksempel:
Den totale bredde i hullet er 120 cm
Den totale højde i hullet er 126 cm.

De udvendige karmmål skal således være:
Bredde 120 - 2,5 cm = 117,5 cm.
Højde 126 - 2,5 cm = 123,5 cm.

Når du indtaster målene for at beregne prisen, 
angives de altid i BREDDE x HØJDE:

Produktets mål (udvendige karmmål)
indtastes således i beregneren:

BREDDE: 117,5 cm
HØJDE: 123,5 cm

Alle tilbud eller ordrer fra Bedst&Billigst udregnes og
angives altid i udvendige karmmål - BREDDE x HØJDE.

Bredde

Højde

Udvendige karmmål:
( Produktets mål )

Stramt hulmål:
( målet på hele hullet )

Højde

Bredde

Udvendige karmmål:
( produktets mål )

Det er dette mål 
du skal bruge.
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Bestem åbningsretninger
Ved facadedøre, terrassedøre og 1-fags sidehængte vinduer skal du, 
foruden målene også angive, hvordan de skal åbne:

Metoden er meget simpel, men det vigtigste er at lægge mærke til er den side, 
hvor hængslerne skal sidde.

Sådan gør du ?

1. Spøg dig selv - “ Skal døren åbne udad eller indad ”
2. Forestil dig nu, at du kigger på døren fra den side, hvor den skal åbnes til. Dvs hvis døren skal åbne udad, skal du forestille dig, at 
du står udenfor og kigger på døren og modsat, hvis den skal åbne indad.
3. Nu skal du tænke på, i hvilken side hængslerne skal sidde.
4. Så skulle din åbningsretning nu være bestemt.

Ved dobbeltdøre skal du også bestemme, hvilken af de 2 døre der skal åbne først.

Eksempel:
Hvis døren skal åbne udad - så kigger du på døren udefra, og beslutter i hvilken side hængslerne skal sidde. Hvis hængslerne f.eks 
skal være i højre side - så åbner døren: Højre ud.

Brug evt billederne herunder som hjælp til at bestemme åbningsretningen.

Inde Ude

HØJRE IND:
Døren åbner indad med hængs-
lerne i højre side.

VENSTRE IND:
Døren åbner indad med hængs-
lerne i venstre side.

HØJRE UD:
Døren åbner udad med 
hængslerne i højre side.

VENSTRE UD:
Døren åbner udad med 
hængslerne i venstre side.


