
En fördel med Enamello Kitchen Front är att det är enkelt att beställa. Egentligen behöver du bara 
bestämma dig för vilken färg/mönster du vill ha och därefter ta reda på höjd- och längdmått. 
För att ge lite hjälp på traven rekommenderar vi att följa denna guide. Observera att detta endast är 
rekommendationer då vi inte vet hur det ser ut hos just er. Om ni vill ha en speciallösning eller vill ha 
extra hjälp kan vi erbjuda måttning på plats i Stockholms innerstad.

Kontakta gärna oss per telefon, mail eller via återförsäljare om ni har � er frågor gällande måttning.

Måttguide

Flera skivor - U- och L-kök

Mät det fasta höjd- och längdmåtten på de områden du önskar montera Enamello.
Dra av 2-3 mm på det fasta höjdmåttet om du har överskåp och bänkskiva.
Bestäm vilken av skivorna som ska löpa bakom den/de andra skivorna.
På den/de skivorna som ska löpa bakom den/de andra behöver du endast dra av 2-3 mm från det 
fasta måttet för att underlätta montaget och förebygga att du skadar väggar och övrig interiör.
Dra därefter av 6 mm från det fasta måttet på den/de skivor som ska löpa framför den andra skivan. 
Om skivan ska monteras mellan 2 fasta väggar dra då av 9 mm från det fasta måttet för att underlätta 
montage och undvika skador på övrig interiör.

Överlappande skiva

Dra bort 6 mm från 

rå-måttet och 2 mm på 

höjd- och längdmåttet för 

att passa in i ett be� ntligt 

kök.

Dra bort 2 mm på höjd- och längd-måttet för att passa in skivan 
i ett be� ntligt kök.

Råmått: 2435 mm

Beställningsmått: 2427 mm

Råmått: 57 mm
Beställningsmått: 55 mm

Råmått: 57 mm
Beställningsmått: 55 mm

Råmått: 3687 mmBeställningsmått: 3685 mm
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En skiva - Med monterade skåp och bänkskiva

En skiva - Utan monterade skåp eller bänkskiva

Mät det fasta höjd- och längdmåtten på det område du önskar montera Enamello.
Har du inga fasta väggar eller överskåp som är i vägen � nns ingen anledning till att dra av något på 
dina fasta mått.

Beställ ditt stänkskydd direkt av råmåtten.

Råmått: 4598 mm
Beställningsmått: 4598 mm

Råmått: 67 mm
Beställningsmått: 67 mm

Om skivan monteras i ett kök med överskåp, bänkskiva och mellan två väggar. 
Dra då av 2-3 mm från de fasta höjd- och längdmåttet. Detta för att underlätta montaget och före-
bygga att du inte skadar övrig interiör.

Dra av 2 mm på höjd- och längdmåttet för att passa in 
skivan i ett be� ntligt kök.

Råmått: 4598 mm
Beställningsmått: 4596 mm

Råmått: 67 mm
Beställningsmått: 65 mm
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