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Rekomenduojamos matavimo instrukcijos
Dieninės ir naktinės užuolaidos
1.

Matuojamas karnizo plotis (cm).

2.

Lubinis karnizas/bėgelis matuojamas per visą plotį (cm),

o sieninis tik ta lazdos dalis kur kabės užuolaidos (būtina
nurodyti, jei yra papildomi karnizo laikikliai, kurie gali trukdyti
traukti užuolaidas).
3.

Ilgį (cm) matuojame nuo karnizo viršaus iki grindų.

4.

Sieniniam karnizui matuojamas lazdos skersmuo, (mm)

(ø16,ø19,ø21 mm ar kt.)
5.

Sieninio karnizo lazdų skaičius (1 arba 2);

6.

Jei karnizo neturite, rekomenduojame ilgį (cm) matuoti

lubiniam karnizui/bėgeliui - nuo lubų iki grindų, o sieniniam
karnizui – nuo tvirtinimo vietos iki grindų. Plotį (cm) matuoti
prie lango nišos pločio pridedant po 40 cm abiejose pusėse
(viso apie 80 cm).
7. Dėl galimų lubų bei grindų nelygumų ilgį (cm) rekomenduojame matuoti keliuose taškuose ir įsitikinti ar
gaunamas toks pat matmuo.
Papildoma svarbi informacija:
•

Kad užuolaidos būtų pakilę virš grindų- turite įvardinti reikiamą ilgį cm, (populiariausia – 2-4 cm), o jei
norėsite, kad užuolaidos kristų ant grindų, dažniausiai pridedama prie atstumo nuo karnizo viršaus iki
grindų - 4 iki 10cm).

•

Kad teisingai apskaičiuotumėte būsimų užuolaidų plotį svarbu žinoti, kad audinio dengiamasis plotas
sumažėja dėl drapiravimo juostelės, kurią sutraukus užuolaidose susidaro klostės.

•

Kad būsimos užuolaidos gražiai klostuotųsi reikalinga karnizo/bėgelio plotį dauginti iš 2,6 arba 3,1. Gautas
skaičius parodys, kiek metrų reikės užuolaidų audinio. Kuo daugiau audinio, tuo palos atrodys prabangiau
ir masyviau, o užtrauktos užuolaidos gražiau banguos.

•

Ilgį ir plotį pasiūtoms užuolaidoms galima kiek pasireguliuoti ir patiems - drapiravimo juostelė turi virveles,
kurias patraukus galite pakoreguoti raukimą ir plotį bei yra dviejų lygių kilpelės kabliukams, todėl
užuolaidas galite pakabinti ant aukštesnių ar žemesnių (yra 2,5cm ir 5cm nuo viršaus).
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Romanetės
Romanetės su pakėlimo/nuleidimo mechanizmu gali būti kabinama prie sienos arba į lango nišą.

Matuojame romanetę, kuri bus kabinama prie sienos:
1. Išmatuojame lango nišos plotį (cm) ir
prie gauto matmens pridedame
papildomai 10 cm. Taip gausime po 5
cm pločio užlaidas iš abiejų lango
kraštų.
2. Ilgis matuojamas nuo romanetės
mechanizmo tvirtinimo vietos iki
lango apačios arba palangės.
3. Jei norite, kad romanetė visiškai
pasikeltų virš lango ant sienos – prie
lango nišos pridėkite papildomai 2530 cm

Romanetės plotis
(cm)

Lango nišos plotis (cm)

Matuojame romanetę, kuri bus kabinama į lango nišą:
1. Išmatuojame lango nišos plotį (cm) ir iš gauto matmens atimkime 1 cm. Kad romanetė nesiliestų bei galėtų
laisvai leistis ir kilti pabiname ją palikę 0,5 cm atstumą nuo abiejų nišos kraštų.
2. Ilgis matuojamas nuo nišos viršaus iki apačios.
Užsakinėjant romanetę, reikia nurodyti, kurioje pusėje turi būti pakėlimo mechanizmo virvelė.
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