Huskeliste til tegning for tilbud på vinduer og døre

Huskeliste for opmåling af vindue;
1; Mål er altid udvendig karmmål ‐ bredde x højde i mm
2; Vinduet ‐ hvordan skal det åbne?
Åbner indad (dreje kip dvs. Åbner ind i rummet sidehængt og kan kippes) greb i siden. (løsning både i 70 og
116mm karm)
Åbner udad ‐ tophængt greb/åbning i bunden af vinduet (løsning kun i 116 mm karm)
3; Poste/delinger i vinduet hvis der skal være flere vinduer/rammer i samme karm.
4; Sprosser i/på glas/rammer ‐ deling i glas altid centreret lodret og vandret. Antal vandret og antal lodret.
5; Vinduespartier der skal være med ornament glas (nubret glas).
Man kan vælge faste karmpartier med kun glas i hele karmen og ingen åbning tegnes ind som et kryds der hvor
glasset/åbningen er.
Huskeliste for opmåling af terrassedør;
Som standard med et stort glas og med håndtag på indersiden.
1; Mål er altid udvendig karmmål ‐ bredde x højde i mm
2; Skal døren åbne indad eller udad ‐ set indefra.
3; Skal hængslerne side i højre eller venstre side af døren ‐ set fra hængselsiden.
4; Sprosser i/på glas/rammer ‐ deling i glas altid centreret lodret og vandret. Antal vandret og antal lodret.
Huskeliste for opmåling af facadedør;
Facadedør er som standard med glas for oven og plade for neden.
Facadedør er som standard med greb/langskilt og lås ‐ inkluderet i prisen!
1; Mål er altid udvendig karmmål ‐ bredde x højde i mm
2; Skal døren åbne indad eller udad ‐ set indefra
3; Skal hængslerne side i højre eller venstre side af døren ‐ set fra hængselsiden.
4; Sprosser i/på glas/rammer ‐ deling i glas altid centreret lodret og vandret. Antal vandret og antal lodret.
5; Vinduespartier der skal være med ornament glas (nubret glas).
Angiv farve hvis der ønskes tilbud på andet end hvid. Er det farve en side eller begge sider?
Angiv hvis der ønskes tilbud på andet end standard 4‐16‐4 lavenergi glas.
Mail tegning til j@plasticvinduer.dk evt. spørgsmål kan også stilles på denne mail der er svar indenfor max.
24 timer alternativ er vi at træffe på mobil 20451238.
Husk navn og mobilnummer så vi kan få tag på jer ved evt. spørgsmål.
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