
Mätguide: Dusch & Bastu 
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Glasen i samtliga duschväggar är tillverkade av härdat 
säkerhetsglas. Vilket betyder att de inte kan ändras i efterhand. 

Läs igenom mäthjälpen noga.

 Att mäta en duschvägg är enkelt.

Det enda du behöver göra är att mäta önskad bredd & höjd. Vi på Glashem.se ser sedan till 
att nödvändiga justeringar görs.

 Kontrollera väggarna.

Börja med att kontrollera att väggarna är 
raka. Vid val av dusch från västkustserien 
får väggarna där glasen ska placeras luta 
max 5 mm. Vid val av dusch från 
skärgårdsserien får väggarna luta max 10 
mm. Är väggen konkav får väggen ej 
bukta mer än 5 mm. Gäller samtliga 
duschalternativ 

Sned vägg.

Lutar din vägg mer än maxmåtten ovan? 
Inga problem. Vi måste bara komplettera 
med några fler mått för att anpassa glaset 
efter väggen. Se ”Sneda väggar - Dusch”
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Bredd och höjd

Efter att väggarna är kontrollerade 
mäter du önskad bredd och höjd. 
Måtten du anger blir duschens 
yttermått. Mät alltid stumma mått. Du 
behöver alltså INTE tänka på att göra 
avdrag för glipor mellan dörrar, glas 
& vägg, dörr & golv osv. Du anger 
hur hög och hur bred din dusch ska 
bli så ser Glashem till at nödvändiga 
justeringar görs.
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3.

Att mäta ett snedtak

1. Börja genom att kontrollera att väggar, golv och i 
detta fall även tak är rakt med ett vattenpass. 

2. Utgå från totalbredden och bestäm sedan hur 
bred du vill att din dörr respektive vägg skall 
vara. I detta exempel 700 & 400. 

3. Markera en punkt i det sneda taket där dörren 
och väggen möts. 

4. Mät sedan höjderna. Totalhöjd på dörren, höjden 
från golvet till punkten du just markerat samt 
höjden från golvet till punkten där det sneda taket 
börjar. Dörrens totalhöjd är i detta exempel 2000, 
den fasta väggens totalhöjd 1750 och den fasta 
väggens lägsta punkt är 1000. 

5. Mät tillsist den vågräta sträckan från dörrens 
totalhöjd (2000 från golv) till det sneda taket. 
Detta exempel 500. 

6. Nu när mätningen är klar. Besök 
www.glashem.se och kicka dig fram till dusch & 
bastu. Välj modell och mata sedan sedan in 
totala bredd och höjd i vår duschgenerator. 

7. För att sedan göra glasen sneda klickar ni på 
snedtak i tillvalsmenyn. Notera vilken sida 
gångjärnen sitter på samt vilket glas som är 
markerat i den lilla rutan högs upp till höger i det 
rutade fältet. Detta för att snedkapet ska bli 
rättvänd.  

8. Mata sedan in vilket håll du vill att snedkapet ska 
luta. Bilden som visas är duschen sett framifrån. 
Höjd = Höjden från golv till lutningens nederkant, 
i detta fall 1750. Bredd = Vågrätt avstånd från 
vägg till det sneda taket, i detta fall 500. 

9. Fortsätt sedan med Det fasta glaset. Här lämnas 
dock bredden på 0 eftersom att hela glasets 
överkant lutar.
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Bastu

Att mäta en bastu är inte svårare än att mäta 
en dusch. skillnaden är att du nu även mäter 
stumt mellan golv och tak. Mät fler 
kontrollmått ju längre din bastu är. Ange det 
minsta stumma höjdmåttet. Mät sedan 
bredden på det fasta glaset samt dörren. På 
höjden får det skilja max 20 mm mellan det 
största och det minsta måttet. Väggarna får 
luta lika mycket som duscharna. 

Modellen som presenteras här är bara en av 
många alternativ. I duschmodulen på 
www.glashem.se väljer du valfri duschmodell 
som passar till din bastu och klickar på 
Bastuikonen. Genom att välja bastu anpassar 
Glashem duschmodellen till att fungera som 
bastu. Dvs extra fästen upptill, större glipa 
mellan dörr och golv för att tillåta mer 
ventilation osv.   

Nu kan ni enkelt och säkert beställa en duschvägg till ert drömbadrum! 
Skulle ni fortfarande ha frågor så kontakta oss på något av sätten nedan.

Alla mått anges i mm. Ange alltid stumma mått (från kant till kant) Vi på glashem.se står för att nödvändiga
justeringar för inpassning görs. Har du vattenledningsrör som måste gå igenom duschväggen eller har du

några andra svårigheter i ditt badrum som gör att du känner dig osäker? Tveka då inte att höra av dig till oss
så löser vi det åt dig.
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