Bergman & Wrang
Mätinstruktioner för glaspanel

INNAN DU BÖRJAR
Samtliga mått antecknas alltid i millimeter. Anger du ett mått som gäller för bredd gånger höjd ska bredd
alltid vara den första måttangivelsen.
Tänk på att mäta väggytan där glaspanelen ska placeras efter den exakta storleken den har, och ej avrunda
måtten uppåt eller nedåt för att ändra marginalen. Du behöver inte heller minska måtten i hörn där två
glaspaneler sätts samman, mät ända in i hörnet. Bergman & Wrang ansvarar för att göra nödvändiga justeringar för att anpassa glaspanelens storlek för tillkommande lister, hörnslipningar med mera.
Om du ska ha flera glaspaneler, mät från vänster till höger, så att den väggyta som mäts först är den som är
placerad längst till vänster. Glaspanelen för denna väggyta benämns sedan som glaspanel 1, nästa glaspanel till höger som glaspanel 2 och så vidare.

VÄGGMÄTNING
För att få så korrekta mått som möjligt mäter du minst två breddmått och tre höjdmått på väggytan enligt
nedanstående skiss. Detta eftersom att väggytan kan variera både i bredd och höjd. Utgå alltid ifrån det
minsta måttet för bredd respektive höjd och ange det vid beställning.
1. Nedre breddmått
2. Övre breddmått
3. Vänster höjdmått
4. Mitthöjdmått
5. Höger höjdmått
Var mycket noga med att mätningen blir korrekt, mät hellre en gång för mycket än en gång för lite!
Glaspanelen kan inte måttjusteras efter härdningen så det är viktigt att vi får korrekta mått. Om du ska ha
en specialformad glaspanel som till exempel går upp högre över spisen bör du bifoga en ritning med samtliga mått utmarkerade i beställningen.
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URTAG FÖR ELUTTAG, STRÖMBRYTARE MED MERA
Om du önskar att vi gör urtag i din glaspanel, det vill säga skär ur en del av glaset vid tillverkningen för att
kunna ha eluttag, strömbrytare och liknande, måste detta anges vid beställningen. Håltagning eller annan
bearbetning av ett härdat glas går inte att göra efter tillverkning. Du kan ha flera urtag på en glaspanel,
men de bör ej vara placerade för nära kanten. Obs! Urtag kan ej göras med exakt 90° vinkel utan får
alltid en liten rundning i hörnet på cirka 3°. Kontakta oss så berättar vi mer om hur urtag kan placeras på
glaspanelen.
Ange urtagets exakta storlek i millimeter, samt den önskade formen (såsom cirkel eller rektangel). Bifoga
gärna skiss på urtagets form eller foto på till exempel strömbrytaren. Mät sedan avstånd från urtagets
mittpunkt ut till väggytans yttersta kanter åt samtliga riktningar i medsols ordning med början nedåt, följt
av vänster, uppåt och höger. Exempel:

3. 260 mm

90 mm
90 mm

2. 85 mm

4. 955 mm

1. 140 mm
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