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 73 mm

Lægteafstand udføres iht. skiferproducentens 
anvisninger.
Når taget er lægtet færdigt, angives hvor
vinduet skal placeres.

Lægter skæres af i vinduesrammens bredde + 10 mm.

Der måles op så underramme af tagvinduet placeres 
en lægtebredde (73 mm) fra nederste lægterække 
før tagvindue. (Dette for at blikkenslageren kan få 
placeret inddækning korrekt).

Inddækning følger ikke med i leverance af 
tagvinduet, men tillaves særskilt af blikkenslager.

Der monteres 25 mm. underlag for vinduesrammen.

Trekantslisten monteres mellem sidste lægte og 
underlag for tagvindue.

Monarfolrende monteres lige oven over øverste 
underlag, så denne er inde under rammen
når vinduet er monteret.
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Tagpap undertag afskæres indvendigt 20 mm
fra underrammen og klipses fast på indvendig side. 

 20 mm

Vinduet placeres på underlaget og der opmærkes for 
skæring af hul til lysning. 
Efter der er skåret hul til lysning, placeres vindue hvor 
det skal sidde. 
Vinduet fastgøres kun med skruer i øverste 
skruebeslag, så blikkenslageren kan løfte underkant af 
vinduet, når den nederste zinkinddækning monteres. 
Når zinkinddækningen er monteret, fastgøres vinduet 
i alle 4 skruebeslag. 
Der skal evt. monteres ekstra liste indvendigt for 
underlag til skruebeslag.

Vinduesstørrelse i cm Bredde for lægtehul

L B H
L-20 - 44 x 58 cm 590mm + 10 mm 410 mm

490 mm

490 mm

640 mm

795 mm

950 mm

640 mm

700 mm

510 mm

630 mm

780 mm

930 mm

930 mm

1230 mm

156 mm

930 mm

668mm + 10 mm

668mm + 10 mm

818mm + 10 mm

972mm + 10 mm

1124mm + 10 mm

590mm + 10 mm

818mm + 10 mm

L-21 - 52 x 70 cm

L-22 - 57 x 85 cm

L-23 - 67 x 100 cm

L-24 - 82 x 100 cm

L-25 - 98 x 130 cm

L-26 - 67 x 113 cm

L-27 - 73 x 100 cm

Bredde for indvendig underlag Højde for indvendig underlag
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