
zobacz jak pobrać wymiary?

wymiar 1

 Szerokość w świetle – zmierzyć szerokość wnęki okiennej.

wymiar 2

 Szerokość na gotowo.
 Do szerokości w świetle dodać ile cm orientacyjnie (za wnęką okienną) dekoracja ma zachodzić na ścianę z prawej i

lewej strony.

wymiar 3a, 3b, 3c, 3d

 Szerokość skrzydła:
 3a - szerokość szyby
 3b - szerokość szyby z ramą

 3c - szerokość szyby
 3d - szerokość szyby z ramą

wymiar 4a, 4b

 Rozmieszczenie skrzydeł we wnęce – podać ile cm na szerokości wnęki przypada na poszczególne skrzydła:
 4a - szerokość od początku wnęki do środka pomiędzy skrzydłami okna

 4b - szerokość od środka pomiędzy skrzydłami okna do końca wnęki.

wymiar 5

 Wysokość w świetle – zmierzyć wysokość wnęki okiennej

wymiar 6

 Wysokość krótka - od żabki do parapetu.
 W tym celu najlepiej przyłożyć miarkę lub sznurek do żabki i podać wymiar do początku parapetu.

 Uwaga! - jeśli dekoracja ma być wykonana na szelkach, przelotkach lub tunelu, wówczas należy zmierzyć wysokość od
górnej krawędzi karnisza do początku parapetu.

wymiar 7

 Wysokość długa - od żabki do podłogi.
 W tym celu najlepiej przyłożyć miarkę lub sznurek do żabki i podać wymiar do podłogi.

 Uwaga! - jeśli dekoracja ma być wykonana na szelkach, przelotkach lub tunelu, wówczas należy zmierzyć wysokość od
górnej krawędzi karnisza do podłogi.

wymiar 8

 Wysokość na gotowo
 Podać jaka ma być wysokość dekoracji na gotowo, mierzonej od żabki lub górnej krawędzi karnisza.

wymiar 9a, 9b, 9c, 9d, 9e

 Długość karnisza z podziałem na odcinki pomiędzy wspornikami (elementami łączącymi karnisz ze ścianą)
 9a - długość odcinka od początku rurki karnisza do pierwszego wspornika,

 9b - długość odcinka pomiędzy wspornikami
 9c - długość odcinka pomiędzy wspornikami
 9d - długość odcinka pomiędzy wspornikami
 9e - długość odcinka od ostatniego wspornika do końca rurki karnisza.

wymiar 10a, 10b

 Wysokość skrzydła – podać dwa wymiary:
 10a - wysokość szyby

 10b - wysokość szyby z ramą

wymiar 11a, 11b, 11c, 11d

 Aby uszyć obrus lub narzutę należy podać wymiary:
 11a - szerokość mebla

 11b - długość mebla
 11c - wysokość mebla
 11d - jak mocno obrus/narzuta ma opadać z mebla licząc od blatu

wymiar 12a, 12b

 Aby uszyć serwetkę:
 12a - szerokość serwetki

 12b - długość serwetki

wymiar 13a, 13b

 Aby uszyć poszewkę na poduszkę:
 13a - szerokość poduszki

 13b - długość poduszki


