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De här måtten behöver du ha för att räkna ut måtten
på skenor och beslag som du vill beställa.

A.Fönsterfodrets bredd

B. Fönsterfodrets höjd

C. Fönsterfodrets överkants avstånd från golvet.

D.Dageröppningens bredd

E. Dageröppningens höjd

F. Fönsterbänkens utskjutande del

G.Fönsterbågens bredd

H.Fönsterbågens höjd

I. Fönsternischens bredd

K. Fönsternischens höjd

L. Espagnolettkrokens avstånd från fönsternischens
överkant.

M.Höjden mellan golv och tak

Funktionella skenor
Olika funktionella skenor kan kombineras tex.
Oscar + ND-skena för lindrag med kappa och sidogardin.
Oscar + Orche för hissgardin med kappa.

Beräkning av erforderlig längd - System Oscar
I garnityren ingår förutom skenor, ungefär ett fäste per var sextionde cm, erforderliga stopp och
väggändbeslag på samtliga returer och en trissa per dm.

Rak skena på dubbelbeslag

 
R = 2,4 cm

Uträkningen börjar med skena nr 2 (kappan)
Skena nr 2 = +13,5 cm
Skena nr 1 = - 6,0 cm

Kappskena = 113,5 cm
Gardinskena = 94,0 cm

 

Rak skena på trippelbeslag

    

R = 2,4 cm
R = 8,0 cm

Uträkningen börjar med skena nr 3 (kappan)
Skena nr 3 = +21,0 cm Kappskena = 121,0 cm
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Skena nr 2 = -12,0 +13,5 cm
Skena nr 1 = -12,0 - 6,0 cm

Sidogardinskena
Undergardinskena

= 101,5 cm
= 82,0 cm

 

Rak skena på dubbelextrabeslag

  

R = 2,4 cm

Uträkningen börjar med skena nr 2 (kappan)
Skena nr 2 = +21,0 cm
Skena nr 1 = - 6,0 cm

Kappskena = 121,0 cm
Gardinskena = 94,0 cm

 

Rak skena på dubbelextrabeslag

  
R = 8,0 cm

Uträkningen börjar med skena nr 2 (kappan)
Skena nr 2 = +17,0 cm
Skena nr 1 = - 6,0 cm

Kappskena = 117,0 cm
Gardinskena = 94,0 cm

 

Burspråk på dubbelbeslag

60cm

R = 8,0 cm
R = 2,4 cm

R = 2,4 cm

Kappskena nr 2:

Skena nr 1
= 219,8 cm

= 209,2 cm

 

Burspråk på dubbelextrabeslag

R = 8,0 cm
R = 2,4 cm

R = 2,4 cm

Kappskena nr 2:
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Skena nr 1
= 221,4 cm

= 207,2 cm

Bruksanvisning
Längderna till höger nedanför respektive figur utgår från ett 100 cm, (för burspråk: 60 + 100 +
60), brett montage. För bredare fönster ökas måtten och för smalare minskas måtten med
skillnaden mellan uppmätt mått och 100 respektive 60 cm.   


