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Monteringsvejledning for gummibund og jernskinne (3x40 mm)

Til enkeltdøre
• Vejledningen gælder både træ og stålkarm.
• Karmen skal stilles på færdig gulv. For at opnå optimal funktion skal gulvet være plant og i vatter.
• Jernskinne skal placeres mellem karme. Se fig. 2-3.
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• For at sikre en ensartet og korrekt montage, medleveres der afstandsskabeloner, disse skabeloner
placeres som vist på fig. 1.
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• Når skinnen er korrekt placeret, fastskrues denne
med skrue UHX i størrelsen 4,0x30 mm.
• Gummibunden tilskæres med hobbykniv som vist
på fig. 4.
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• Gummibunden limes fast til stålskinnen med kontaktlim eller tilsvarende lim.
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Monteringsvejledning for gummibund og jernskinne (3x40 mm)

Til dobbeltdøre
• Vejledningen gælder både træ og stålkarm.
• Karmen skal stilles på færdig gulv. For at opnå optimal funktion skal gulvet være plant og i vatter.
. 1
• Jernskinne skalFig
placeres
mellem karme. Se fig. 1-2.
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• Når skinnen er korrekt placeret, fastskrues denne
med skrue UHX i størrelsen 4,0x30 mm.
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• Gummibunden tilskæres med hobbykniv som vist
på fig. 3-4.
• Gummibunden limes fast til stålskinnen med kontaktlim eller tilsvarende lim.
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Tips enkeltdøre/dobbeltdøre:
Montagehuller i jernskinner er forskudt således, at skinnen kan vendes alt efter underlagets fasthed.

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage
forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på
produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen.
Der tages forbehold for trykfejl.

