Opmåling og tegning

Opmåling.
Sørg for at være præcis i din opmåling.
Vi anbefaler at du bruger et målebånd i stål og ikke en tommestok.
Mål både længde og dybde på dit køkken.
Mål ind til midten af det skab hvor håndvasken skal placeres.
Mål ind til midten af det skab hvor kogepladen skal placeres.
Vi anbefaler at der holdes min. 2 mm. luft på alle sider som støder op til en væg, et skab, eller lign.
Der skal Altså fratrækkes 2 mm. på disse mål.
Hvis de tilstødende kanter ikke er lige, kan du med fordel bestille en digital opmåling hos os eller vælge
vores All Risk løsning for at være sikker på et flot resultat.
Vi anbefaler et udhæng på alle pladens synlige kanter.
På 5 mm. massive stålplader, 12 mm.Corian og 12 mm. Fenix NTN kompaktlaminat anbefaler vi et udhæng
ud over endegavle og fronter på 5 mm.
HUSK at tage højde for udhænget når der måles op.

Tegning.
Du skitserer en tegning og angiver:
 Længde samt dybde på bordpladen.
 Mål fra sidekant af pladen til midten af både kogeplade og vask.
 Mål fra forkant af bordplade til forkant af håndvask.
 Markerer med en cirkel på hvilken side af vasken der ønskes hul til blandingsbatteri.
 Markerer synlige kanter med et X.
 Angiver om hul til kogeplade skal være en udskæring eller om det er et hul til planlimning.
 Angiver størrelsen på hul til kogeplade samt afstand til forkant, eller oplyser mærke og
model.
 Angiver den ønskede håndvask.
 Angiver størrelse på hul til blandingsbatteri.

Se eksempel på tegning på næste side.
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Eksempel
Her ønskes en bordplade hvor der er 4 køkkenskabe, 2 tilstødende vægge og 2 synlige kanter.

Sådan vil den færdige tegning se ud:





Der ønskes en Blanco Claron 500-u.
Kogeplade hul til planlimning, modelnr: eller udskæringsmål.
Hul til blandings batteri diameter xx mm.

Din forespørgsel sendes herefter til info@jksbordplade.dk
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