
Măsurarea camerei 
Măsurarea camerei nu este dificilă, dar este important să fie făcută corespunzător, deoarece  
măsurătorile tale vor sta la baza planificării ulterioare. 
Alocă suficient timp pentru a măsura cu precizie. Găsești atașat hârtie adecvată, pe care poți trece 
măsurătorile. Este necesară măsurarea ușilor, ferestrelor, țevilor, a instalațiilor electrice, de gaz și a 
altor instalații care pot interfera cu asamblarea și instalarea finală. 

Pereți și pardoseli 

Lățimea x lungimea pereților 
și înălțimea plafonului: 

Pe fiecare perete, marchează 
conectorii pentru: apă, energie 
electrică, gaz, ventilație. De 
asemenea, realizează 
măsurători exacte în cazul în 
care acestea sunt deja 
amplasate pe perete. 
Marchează toate obstacolele 
posibile: grindă pe tavan, coș de 
fum, gresie, mulaje ceramice 
etc. 

Pentru deschiderea de 
ventilație este necesar să se 
măsoare: 

Dimensiunile orificiului de 
ventilație (sunt necesare pentru 
reglarea standardului IKEA sau 
pentru a asigura reducții pentru 
instalarea unei conducte 
flexibile); 

Distanța de la podea până la 
deschidere (până la 
marginea  deschiderii); 

Distanța de la peretele lateral la 
deschidere (până la marginea 
deschiderii). 

Uși și ferestre 

În cazul ferestrelor, 
este necesar să      se 
măsoare: 

Dimensiunile spațiului; 

Distanța de la fereastră 
la podea;  

Distanța de la fereastră la 
tavan;  

Dimensiunile cadrului 
ferestrei. 

Pentru racordul de apă, este 
necesar să se măsoare: 

Distanța de la ambele 
racorduri pe ambele părți 
(pereți laterali); 
Distanța de la podea la 
racord; 

Dacă există conexiuni 
suplimentare (mașină de 
spălat vase și similare). 

Conectori, prize, 
întrerupătoare. 

Pentru deschideri electrice, 
este necesar să se măsoare: 

Distanța de la peretele lateral 
la priză și distanța de la priză 
la podea. Acordă atenție 
rezistenței și numărului de 
conexiuni pentru 
electrocasnice (cuptor, plită, 
mașină de spălat). 

Pentru racordul de gaz, este  
necesar să se măsoare: 

Distanța de la conexiunea la 
gaz la pardoseală, precum și la 
peretele lateral. 

Distanța dintre o țeavă și altă 
țeavă; 

Distanța de la   podea la țeava 
de gaz, precum   și de la 
peretele lateral la țeava de gaz.



Schiță 
Recomandăm utilizarea simbolurilor de mai jos pentru 
a desena planul „de podea'' al camerei cu toate ușile, 
ferestrele, dispozitivele și instalațiile. 

Perete A 

Simboluri: 

perete exterior 

stâlp dreptunghiular 

Perete C 

perete pasaj fereastră ventilație/climatizare 

scară usă uși duble întrerupător 

-G- 

racord gaze 
- A -

racord apă doză electrică priză 220V 

Exemplu 

Perete D
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Proeminențele 
Recomandăm utilizarea acestor simboluri pentru a desena  
un plan pentru toate ușile, ferestrele, aparatele și instalațiile. 

Perete A 

Perete B 

Exemplu 



Perete C 

Perete D 

Acum totul e pregătit pentru partea distractivă! 
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