
 

 

Man behøver ikke nødvendigvis at være håndværker eller erfaren gør-det-selv mand, for 

at tage mål – de mål du/I tager, vil for os kun være vejledende, endelig kontrol opmåling 

foretager vi, såfremt vi indgår en montering og leveringaftale.  

Det eneste det kræver, er målebånd/tommestok, en blyant og en kopi af vores 

opmålingsskema (findes under vores menupunkt ”Download”) samt følge nedenstående 

vejledning. 

Det er en god ide altid at måle bredden først og højden bagefter. 

Vejledning og begrebsforklaring: 

Hulmål 

Hulmål er målet på selve hullet i muren (se illustration). Det vil sige bredde fra mursten til 

mursten og højde fra mursten i top, til mursten i bund (i bunden kan der også være andet 

såsom skiffer eller beton sålbænke) 

 

Udvendige Karmmål 

Udvendige karmmål er det mål elementerne bliver produceret i. Udvendige karmmål 

beregnes på følgende måde: 

  

Hulmål minus 2,5 cm = Udvendige Karmmål   -  (d.v.s. der bliver 12,5mm fuge hele vejen 

rundt om vinduet.  

Fugen omkring elementerne kan selvfølgelig gøres bredere eller smallere, men det mest 

anvendte er de nævnte 12,5mm.  

Bemærk: vi oplyser kun udvendige karmål på tilbud og ordrebekræftelser. 



Bredde x højde 

Hver gang vi oplyser nogle mål, er det altid bredde vi oplyser først og højden til sidst. 

 Åbningsretninger for døre 

Vi går ud og ind af mange forskellige døre hver eneste dag, uden at tænke på hvilken vej 

de åbner.  Derfor er der mange der er i tvivl, når de skal beskrive, hvordan deres nye dør 

skal åbne, men dette gøres på følgende måde: 

 

Ind eller ud ? 

Det første der skal overvejes er om døren skal åbne ind i huset, eller skal den åbne ud. 

Med andre ord skal døren være indadgående eller udadgående. (venligst bemærk at vore 

terrassedøre som standard altid åbner indad) 

Højre eller venstre ? 

Er døren indadgående, skal der beskrives om hængslerne er i højre eller venstre side set 

indefra. 

Er døren udadgående, skal der beskrives om hængslerne er i højre eller venstre side set 

udefra. 

Det samme forhold er gældende ved dobbelt døre, her betegnes den dør der åbner først 

og om hængslerne er i højre eller venstre side. 

Her er par hjælpe eksempler: 

En dør som åbner ind med hængslerne i venstre 

side set indefra =  åbner venstre ind (VI) 

En dør som åbner ind med hængslerne i højre side 

set indefra =  åbner højre ind (HI) 

En dør som åbner ud med hængslerne i venstre 

side set udefra = åbner venstre ud (VU) 

En dør som åbner ud med hængslerne i højre side 

set udefra = åbner højre ud (HU) 



 

 

Hæve-skydedøre 

Åbningsretningen på hæve-skyde-døre ses altid udefra og betegnes på følgende måde: 

Venstre del af døren skyder (går) mod højre set  

udefra = Venstregående (VG) 

Højre del af døren skyder (går) mod venstre set 

udefra = Højregående (HG) 

 

Bemærk: Hvis du/I laver en fejl/misforståelse vedr. ovenstående, så er dette 

ikke afgørende for tilbuddet vi afgiver!!! 

  

  

 


