
Måttspecifikation för offert och order av gallergrind 
Objekt: ____________ _ 

Märke: -----------------------------
Leveransadress: -----------------------

önskad leveranstid: -------------------
D Förfrågan, pris önskas senast; ________ D Order 

D Måtten är ca mått D Måtten är EXAKT A och godkända av kund för tillverkning 
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D5 .. .. 

Måttansvarig: ________________ _ 
Obs! Varje galler är en specialbeställning med unika mått, 

och kan inte bytas eller returneras : ~ : ~ - l - l 
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B = Totalbredd i mm 

Antal: ___ st. Enkelgrind 

o 

o 

A = Totalhöjd i mm 

OBS! Bilden visar en 
principskiss utan att 
proportionerna behöver 
vara dom rätta. Det är 
dock alltid angivna mått 

som gäller för att 
tillverka 

Eventuella urjackningar: 

C= C1 mm 

C= C2 mm 

C= C3 mm ----
C= C4 mm 

D= D1 mm 

D= D2 mm 

D= D3 mm 

D= D4 mm 

D= D5 mm 

Dörrstängarurtag på 

Bilden visar en vänsterhängd grind, 
som öppnas mot dig 

_____ -hängd 

Totalbredd: B mått= _____ mm. D För Fas 237 lås (2 st) 

D För Assa 13787 (2 st) Totalhöjd: A mått = ______ mm 

sida 

D Förborras för nisch/smygmontage 14/8 mm hål D Förborras för vägg/frontmontage 14/8 mm hål 

D Förborras för nisch/smygmontage 8 mm hål (för säkerhetsskruv) D "C" dekor D "S" dekor 

D Förborras för vägg/frontmontage 8 mm hål (för säkerhetsskruv) Antal dekor/grind st 

Lackeras i kulör: __________ Anmärkning: ________________ _ 

Fabrik: Tillverkning av jalusier-smide samt huvudkontor: 
· Argongatan 3 · SE-431 53 Mölndal · Tel 031 - 45 64 50 
· Fax 031 - 45 64 58· Mail : info@jalusifabriken.se 

- SVERIGE A B -
Filialfabrik: Tillverkning av smide 

· Fanergatan 7 · SE-566 33 Habo ·Tel 036-461 80 
Tillverkar in&rottsskycld till Företag - Butiker - Bostäder 

· Fax 036- 461 83 · Mail: info@jalusifabriken.se 
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