
 

Bytte vindu eller balkongdør?  Hvordan måle for å bestille rett størrelse:  
 

1. Fjern listverk inn- eller utvendig, slik at hele karmen blir synlig.  
2. Mål nøyaktig bredde og høyde (bredde oppgis alltid først) på utvendig karmmål, det skal være inkl vindu/dør + karm 

Karmen står som oftest ca 10-20mm fra stendere (veggstolpene) som danner vindusåpningen. 
3. Dette gjøres i modulmål, som er et begrep på størrelse brukt av produsenter og utførende.  

Modulmål er produksjons yttermål, rundet opp til hele desimeter. 
Eksempel vindu med utvendig karmmål:   bredde 89cm x høyde 109cm =  modulmål 9x11  
Standard produksjonsyttermål går i både bredder og høyder på : 49, 59 ,69, 79, 89, 99, 109, 119 cm… osv 
NB! Produksjonsmål kan variere noen mm fra leverandør til leverandør. 
Har du et standardmål, kan du legge inn bestillingen.  

4. Er du usikker, eller har et spesialmål, kan du kontakte kundeservice på 21 60 18 18 eller kundeservice@bygghjemme.no. 
 

  
 
                                                                                   

                                                                             Eks:                                                        
                                                                                  Std utvendig karmmål  
                                                                            høyde 109cm  
                                                                                   (= modulhøyde 11) 
 
 
 
  
 
                                                                             Eks: Std utvendig karmmål bredde 89 cm   
                                                                                              (= modulbredde 9)                                                        
Spesialmål 
Om yttermålet du har målt ikke passer med størrelsene i vindussortimentet, kan man i de fleste 
tilfeller bestille vinduet på spesialmål. Ved bestilling av spesialmål må karmyttermål i millimeter angis. 
Tenk på att karmyttermålet skal være 20-30 mm mindre enn hullet produktet skal monteres inn i.  
 
Brystningshøyde på balkongdører 
Skal en balkongdør flukte med vindu, må yttermål på karmhøyden på vinduet oppgis sammen med hvilken type det er (f.eks 
toppsving eller fastkarm). Ønsker man helt nøyaktig flukting, må du oppgi mål fra topp utvendig karm og ned til der hvor glasset 
går over i tre i bunn. Se mål (1) på tegning under. Dette er forutsatt at balkongdør og vindu blir montert i samme høyde i toppen 
(som på bilde under). 
Brystningshøyde er mål fra underkant terskel til der hvor glasset begynner i overkant av brystning. Se mål (2) på tegning. NB! 
Vindu med fastkarm vil aldri glasset kunne flukte i toppen, siden vinduet ikke har en åpningsramme slik som balkongdøren. 
 
Hengsling høyre eller venstre? 
Hengsle retning bestemmes alltid sett utenfra på et utadslående vindu/balkongdør, og innenfra på et innadslående. 
Det vil si at du skal stå på den siden hvor hengslene er synlige.  
Ta kontakt med vår kundeservice hvis du er usikker. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                  


