190521. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Skylight - lysning til ovenlys
Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du måler op til skylight lysninger.
Du skal bruge måltagningsskemaet til skylight, som du finder på vores hjemmeside www.nordicinnercore.dk/skylight
Er der yderligere spørgsmål, så er vi altid klar til at hjælpe eller forklare.

Måltagningsvejledning
___
____ Dato ____ kema
__ P. _______
s
Bilag. ________ ____ Ovenlys lysninger – Måltagnings
____
projekt: ______

(SL4) 4-side ovenly

(SL4) – 3 side ovenly

s lysning

lysning
(SL3) - Ovenlys

s lysning med skunk

A = taghældning

B
I

E
C

H
G

J

D

MDF

Energyline

Fugtfast MDF

leveres i 12 mm
Lysningsplader
MK08 – 78x140)
d hvid overflade.
mål (Eksempel
Vinduestype /
Leveres i standar

o

mm

A

”Taghældning”

B

Justeringsdybde

mm
mm

Dybde Lysning

C

mm

smål - Bredde
Indvendigt lysning
smål – Højde
Indvendigt lysning
det ønskes)
Lysninger (Hvis
Fer i bagkant ved

D
E
F
G

Skunk side – Dybde

H

Skunk side – Højde

mm
Taghældning

I

mm
mm
mm

tages mål mellem
ende hul (Top)
vandret
1. Ved eksister
udføres top som
eksisterende hul
2. Ved ikke
tages mål mellem
ende hul (Bund)
top som lodret
1. Ved eksister
ende hul udføres
Ved ikke eksister

mm

Udfyld dato og projekt. Afkryds
hvilken lysningstype der ønskes.
Vælg materiale og angiv antal. Påfør
vinduestype f.eks. Velux MK08 mål
udv. karm.

Mål A: Taghældning måles og angives præcis i grader. Måles på opsat vindue.

Mål B: Justeringsdybde måles vinkelret på vinduet min 60mm. Målet
fortæller hvor meget der skal til for
at komme fri af evt. bagved liggende
materiale. Placer en vinkel på vinduets hjørne og brug et vatterpas til at
se dybden.

Mål D: Indvendigt lysningsmål i
bredden måles fra inderside not i
den ene side til inderside not i den
anden side.

Mål E: Indvendigt lysningsmål i højden måles fra inderside not i den
ene ende til inderside not i den anden ende.

Mål I:
ato _______
___________ D
__________ P. fra vinduets indvendige not
1. Ved eksisterende hul: der vinkles udBiliag.toppen
mål, herefter måles der til kant af eksisterende hul i indervæg.
2. Ved ny indervæg (ikke færdiggjort): laves ovenlysningen vandret (HUSK:
Skriv vandret) målet skal ikke angives, da den beregnes via taghældning
og dybde.

J

2.

Bundstykker

Postform
et Antal

65

45

16 x
gerigt med løs
Special Flex-fer
e.
d hvid overflad
Leveres i standar

Skarpkantet
Antal

Fer i
mm

Dybde i
mm

Længde
i mm

ABS
2,0
mm

Laminat
0,8
mm

120

100

90

75

Lister
12 x 60
mm

Notliste
10 mm

Notliste
12 mm

20 mm

23 mm

29 mm

Godkendt: ______

__________
______Dato. ______
____________
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____________
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Mål C: Lysningens dybde måles fra
indvendig not til færdig indervæg.
Hertil lægges evt. ekstra dybde til for
lokal tilpasning. Målet skal være den
dybeste dybde, så det anbefales at
tage målet i begge sider både i top
og bund.

a
Måltagningsskem
nlys lysninger –
________ Ove
projekt: ______
med skunk
ovenlys lysning

(SL4) 4-side ovenly

lysning
(SL3) - Ovenlys

(SL4) – 3 side

s lysning

A = taghældning

B

I

E

C

H

G

J

D

MDF

Energyline

Fugtfast MDF

leveres i 12 mm
Lysningsplader
MK08 – 78x140)
d hvid overflade.
mål (Eksempel
Vinduestype /
Leveres i standar

”Taghældning”

B

Justeringsdybde

mm
mm

Dybde Lysning

C

mm

smål - Bredde
Indvendigt lysning
smål – Højde
Indvendigt lysning
det ønskes)
Lysninger (Hvis
Fer i bagkant ved

D
E
F
G

Skunk side – Dybde

H

Skunk side – Højde

mm
Taghældning

J

Skarpkantet
Antal

Fer i
mm

Dybde i
mm

Længde
i mm

ABS
2,0
mm

Laminat
0,8
mm

120

100

90

75

65

45

16 x
gerigt med løs
Special Flex-fer
e.
d hvid overflad
Leveres i standar
Postform
et Antal

mm

mm

2.

Bundstykker

mm

mm

tages mål mellem
ende hul (Top)
vandret
1. Ved eksister
udføres top som
eksisterende hul
2. Ved ikke
tages mål mellem
ende hul (Bund)
top som lodret
1. Ved eksister
ende hul udføres
Ved ikke eksister

I

MÅL H

o

mm

A

Lister
12 x 60
mm

Notliste
10 mm

Notliste
12 mm

20 mm
23 mm
29 mm

Godkendt: ______

Mål J:
1. Ved eksisterende hul: der vinkles ud i bunden fra vinduets indvendige
not mål, herefter måles der til kant af eksisterende hul i indervæg (ikke
skunk version altid lodret).
2. Ved ny indervæg (ikke færdiggjort): laves ovenlys lodret (HUSK: Skriv
lodret) målet skal ikke angives, da den beregnes via taghældning og
dybde.

Ved skunk mål G+H:
Dybden (G) skal ikke angives, da den
beregnes via taghældning.
Højden (H) måles fra knæk mellem
lodret væg og skråvæg til underside
af vinduesplade. Der er mulighed for
tilpasning. Samles med lysningsplade via not og sløjfe.

__________
______Dato. ______
____________
cx
3 typer - NY 15.11.19.do

____________

______
____________

e til fremvisning
Filer af produktblad
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word filer til korrektur\M
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Find måltagningsskemaet frem og
vælg hvilken gerigt bredde der ønskes. HVIS der skal bundstykke med til
lysning skal der angives form, antal,
fer, mål samt kantbånd. Angiv hvis
der skal bruges lister eller notliste.
Underskrift for godkendelse af mål.
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