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	Mer	information	kring	mallar	

Saker	som	måste	finnas	på	varje	mall	

Om någon av följande uppgifter saknas riskerar slutproduktens kvalitet inte uppfylla era 
önskemål eller förseningar uppstå då vi inte kan hantera mallen innan all information inhämtats 
från er.  
 

Kunduppgifter 

• Kund – Så att vi vet vem som skickat/lämnat in mallen. 

• Kontaktperson & kontaktuppgifter - Så att vi kan kontakta er vid ev. frågor. 

Grundläggande information 

• Inlämningsdatum 

• Offert eller skarp beställning – Så att vi vet hur mallen ska hanteras. 

• Önskad glastyp/glasuppbyggnad – Så att ett korrekt mall-underlag kan skapas. 

• Önskad glastjocklek – Så att ett korrekt mall-underlag kan skapas. 

• Antal – Så att ett korrekt mall-underlag kan skapas. 

• Märkning på slutprodukten - En benämning på produkten kan användas för att 

underlätta för kunden, det är inget måste. 

• Bearbetningar – Så att ett korrekt mall-underlag kan skapas.  

Märk även ut om urtag m.m. ska bearbetas eller inte. 

• Hål – För att kunna placera hålen rätt ska hålen märkas ut med centrumkryss & 

diameter eller välgjorda runda hål eller cirklar. 
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• Mallens material & utformning – Mallen bör vara i ett oömt, styvt material som inte 

riskerar att skadas eller deformeras under transport, avmätning eller lagring. 

För att kunna garantera en bra slutprodukt är en välgjord mall i ett bra material ett 

måste. Mallen bör ha jämna sidor samt släta kanter. Mallar av wellpapp är ett mindre 

bra val då de är känsliga för att skadas samt nästan omöjligt att mäta av korrekt längst 

med riktningen i ”kanalerna” som är i wellpappen. Bra att veta är att papper som tejpas 

ihop ofta blir dåliga på grund av att tejpen ”krymper” och deformerar mallen. 

Vi tar heller inte emot glasmallar då risken är för stor att de går sönder under mallens 

gång. 

• Enhetlig tjocklek på mallen – Om mallens tjocklek inte är enhetlig (pga. skarvning 

m.m.) kan det bli fel i mätningen av mallen. I vissa fall kan det även bli omöjligt att 

mäta av den. 

• Storlek på mallen – Då mallen tejpas upp på ett stående mallbord som är 

4000x2000mm kan mallen inte vara större än 3900x1900mm. Vid större mallar måste 

säljare kontaktas innan för att se om vi kan mäta upp den eller inte. 

• Ren mall – För att kunna hålla verktyg & mallbord hela & rena. Samt kunna mäta av 

mallen på ett bra sätt måste mallarna vara rengjorda från silikon, fogmassor utstickande 

spikar & skruvar. 

Önskvärd	information	på	mallen	

• Tolerans - Om kanter och radier kan jämnas till, gärna med ett mått som +-2mm. 

T.ex. om det är någon linje/kant som ska/kan rätas ut eller såg hack som inte ska vara 

där.  


