
Industrivägg med glas. 
Hur jag mäter och beställer industrivägg/industridörrar. 

 

Oavsett om du i första skedet har angett stumma yttermått eller partiets mått så är det den slutliga måtten ni 
tilhandahåller till oss som vi tillverkar efter. 

Vi tillverkar partiet i de mått som anges på skiss/ritning. Det blir alltså produktens yttermått.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

! Ange yttermått parti på er skiss till oss, vi gör inga senare måttavdrag eller korrigeringar. 

Om du är osäker på mätning eller vad som krävs, kontakta oss gärna på tel eller mail. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Göra en skiss 

Efter lagd order behöver vi en enkel skiss som visar yttermått samt önskad indelning på rutorna. 

Ni behöver inte ange måtten på rutorna om de är lika i storlek utan bara önskat antal i bedd och höjd, tex 4 
bredd, 5 höjd. Önskar du övre del alt sidoljus i anpassat mått som blir över utifrån en fast mått indelning, så 
måste alla mått anges på rutorna, se exempel längst ner på sidan. 

På skissen skall även en ev dörr/dubbeldörr anges i mått samt placering. 

 

Få fram måtten, dörr samt indelning rutor 

Man behöver således laborera sig fram vad som blir bra och ger ett önskat resultat. 

Alla delar påverkar ju slutresultatet, och man får då laborera sig fram och korrigera mått, rutindelning mm för 
att få det resultat man önskar. 

Flera saker påverkar: 

• Yttermåtten 
• Ev dörr/dubbeldörrar 
• Placering av dörr/dubbeldörrar 
• Mått bredd/höjd dörrar 

 

Se ex på sista sidan 



 

Yttermått 
Vi tillverkar partiet efter de yttermått som ni anger. För montage mellan väggar bör man ha minst 10mm 
mellanrum till vägg samt 10mm upp till tak, så man får in partiet vid installation. 

För att säkerhetställa att man inte får för stort parti bör man mäta både bredd samt höjd på flera ställen, och 
sen ange det MINSTA måttet till oss. Om det är lite snett i väggar mm, så får man då in partiet utan problem. 

 

Indelning rutor 
Du väljer indelning/storlek på rutorna själv, dock med ett MINSTA mått ca 300x300mm. Vid lika stora rutor ange 
endast antal i bredd samt antal i höjd. Om du önskar ett specifikt mått på rutorna som inte är delbart med 
dina yttermått, måste alla måtten anges på skissen, se exempel nedan. 

 

Dörrar 
En enkeldörr eller dubbeldörrar skall anges öppningsmått, laborera fram bredden på dörren så det passar 
övriga fasta rutor så de blir så lika som möjligt. Notera att dörrarna har lite mellanrum, samt egen ramprofil runt 
sig så måtten aldrig kan bli exakta vid tillverkning, men i färdig lösning uppfattas det med ögat ändå som att 
rutorna är lika stora. 

Du väljer själv mått på dörren men maxbredd är 1000mm på enkeldörr samt 2000mm dubbeldörrar 
(2x1000mm) Du väljer själv om du vill ha dörrarna ända upp till tak i samma höjd som partiet eller om du vill ha 
överljus. 

 

Leverans indelning 
Glasen är monterade vid leverans, bara att bära in och montera. Detta medför ju att vissa störra enheter  
måste delas vid leverans för storleken samt för vikten. Detta disskuteras efter vi erhållit en skiss, där vi kan se 
vart och hur vi enklast och snyggast löser delningen. Leverans ingår i offererade priset och gäller till tomtgräns 
alt port.  

Ca vikt/kvm: 22kg inkl glas 

 

 

Tillverkningsmått 
Tillverkningsmått CC centrum på profiel är det som anges på skisser och tillverkas efter. Den visuella indelning           
blir lite mindre, se exempel A nedan 



 

 
 

 

 

Teknisk data – värt att veta 
Partierna kommer färdiga med glas monterade. Det finns förborrade hål i ytterprofiler för att fästa skruv i 
väggar/tak/golv. Skruv ingår ej. 

Glaset är ett 6,38mm laminerat säkerhetsglas, som inte ger några personskador vid ev åverkan. De är även 
enkla och billiga att byta ut vid ev skador. 

Stålprofilerna är svetsade rutnät enligt de angivna måtten. Blästrade samt pulverlackade två gånger för extra 
tålighet. 

Ljudklass ca 30dB 



Dörrarna sitter på vanliga gångjärn och har en magnet i översta hörnet som håller dörren på plats i stängt 
läge. Ett litet bygelhandtag för öppning. 

Partierna kan lackeras i valfri kulör men standard är svart RAL 9005 halvmatt.  

 

Ex på skiss med mått 
Här visar vi två exempel på skiss med mått som vi behöver för produktion. 

 

 

 

 

Exempel 1 visar när man önskar en specifik indelning på rutorna, där det blir mindre mått över mot vägg samt 
tak utifrån yttermått. Samma princip vid val med dörr. 

 

 

 

 



 

 

Exempel 2 visar lika indelning på rutor och dubbeldörrar centrerade. Rutindelning 10 bredd och 7 höjd, ca 
400x400mm 

Samma princip även utan dörrar. 

Om öppningsmått på dörrar ökas eller om placeringen av dörrar inte är centrerat, så måste man laborera 
fram måtten så de blir så lika som möjligt, kanske då öka alt minska 400x400 måttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exempelbild 3 visar med enkeldörr samt överljus. Denna lösningen blir fler mått att ta hänsyn till vid skiss. Här 
måste man även ta hänsyn till dörrens höjdmått, så det stämmer bra med övriga indelning ovanför dörren. 

Du väljer dörrhöjd själv, men med minsta mått 1900mm i höjd. 

 

Hur beställer jag? 
Du anger dina yttermått samt dörrval mm i vårt offertprogram, sen beställer du via den orderlänk du får i 
mailet när du registrerat offerten. Vi skickar ordererkännande och ev frågor till er. Du skickar en måttsatt skiss 
som efter disskussion och godkännande sen går till produktion. Ca levtid är 4 veckor 

Leverans ingår och sker till tomtgräns alt port. 

 

! Din skiss behöver inte vara gjord i nåt ritprogram mm, det räcker med en enkel skiss på papper där vi kan 

se dina önskemåll och mått. 

Kontakta oss gärna om du har frågor – Mvh Inoxa AB – 08-121 34 121 
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