Luxnel mätningsråd

I kök monteras Luxnel på bänkskivan och mätningarna utförs från bänkskivans plan (övre yta).
Väggen som Luxnel monteras på är slät och innehåller inte vägguttag eller andra utbuktningar.
För att undvika missförstånd är det bra att meddela återförsäljare och tillverkare även:
Fritt utrymme
Höjden och bredden på hela ytan där Luxnel skall monteras
Luxnel mått
Luxnel höjd och bredd i mm
Köksritning
Köksritning med alla mått
Fotografi
Inkludera gärna en allmän bild och närbilder om något särkillt bör beaktas t.ex. i monteringen.

Fritt utrymme
Fritt utrymme är det maksimala rektangulära storleken platsen där Luxnel skall monteras. Vi förväntar oss att bänkskivan är vågrät
samt att skåp och väggar är lodräta. Så är det emellertid inte alltid och detta bör kontrolleras så att det kan beaktas när man anger
måtten på Luxnel. Vid montering kan man inte längre ändra på Luxnels storlek.

Granska med vattenpass om bänkskivan är vågrät
Om Luxnel monteras snätt kan den övre kanten ta fast i de övre
skåpen eller det nedre hörnet kan ta fast i väggen. Även små fel kan
leda till stora kast om det är en längre Luxnel.

Mät fri höjd både till vänster och höger
Höjden leder sällan till problem om inte bänkskivan eller skåpen lutar
exempelvis pågrund av ett lutande golv.
FH V=

mm

FH H=

mm

Mät fri längd både uppe och nere
Kontrollera att väggarna och skåpen bredved är lodräta och i 90 ° mot
bänkskivan.
FL N=

mm

FL U=

mm

Mät vinklarna i hörnen
Om sidorna inte är lodräta, då är den fria längden är
mindre därför att det fria utrymmet skall vara rektangulärt
såsom Luxnel.
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Luxnel mått
Om det finns övre skåp så måste man lämna 15 mm ledigt utrymme för
att lyfta de övre fästena när man byter bilden. Luxnels höjd blir alltså den
fria höjden minus 15 mm.
Om den fria höjden variera exempelvis så att fläkten kommer lite lägre
ner, då kan Luxnel komma närmare fläkten om fästena kan sättas på
andra ställen. Likväl måste man beakta att skyddsglaset kan lutas ut
uppifrån och därför är det bra att i varje fall lämna minst 5 mm mellan
fläkten och Luxnel.

Väggar och infällningar
Vi rekommenderar även att man tar av minst 3 mm från längden om
Luxnel står mot en sidovägg eller ett skåp. Om sidoväggen inte står
lodrät eller i mindre än 90 grader mot luxnel väggen, då är det möjligt att
glaset inte går att luta ner eller att glaset skrapar sidoväggen eller
skåpet. I en insänkning med väggar på båda sidor skall man alltså ange
Luxnels längd som minst 5 mm kortare än den fria längden.

Vattenkran
För att kunna luta glaset när man byter bild, skall vattenkranen inte stå för nära väggen. Helst skall
man kunna luta glaset så att handen ryms mellan glaset och det övre skåpet.
Förslagsvis skall man nere ha minst 2 cm mellan kranen och Luxnel medan det skall finnas mera
utrymme högre upp. I somliga kranar kan man ta loss röret vilket underlättar bildbyte. En bra kran är
lägre eller lutar framåt medan en dålig kran stiger rakt upp och högt.

Två Luxnel i hörn
När två Luxnel monteras mot varandra i hörn, måste man
beakta att glasen på båda enheter kan öppnas och lutas
ner. Själva ljuspanelen är 22 mm tjock/djup men monterad
beräknar vi med 25 mm. Glasets tjocklek är 6 mm vilket
ingår i 22 mm.
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