Monteringsanvisning
Monteringsforskrift
9.
Kontrollera och justera dörrens höjdlägen genom att vrida på bultarna utan
att överskrida justeringsområdets gränser. Spänn därefter låsmuttrarna ordentligt.
Kontroller og juster dørens højde ved at skrue på boltene uden at overskride
justeringsområdets grænser. Spænd derefter låsemøtrikkerne godt.

För infällda och
utanpåliggande
skjutdörrar
For indbygget og
udenpåliggende
skydedør

10.
Kornischen placeras över väggbrädan och trycks ned, tills den låses fast.
Kappen placeres over vægbrættet og trykkes ned, til den er låst fast.

Hos JELD-WEN är det en del av vår strategi, att löpande göra förbättrande
konstruktionsändringar. Det kan således förekomma avvikelser på produkter
i förhållande till beskrivningen i denna trycksak. Vi reserverar oss också mot
tryckfel.
Hos JELD-WEN er det en del af vores forretnignsstrategi, løbende at
foretage forbedrende kontruktionsændringer. Der kan således forekomme
afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i denne tryksag. Derudover
tager vi forbehold for trykfejl.

Europavej 1
DK-7280 Sdr. Felding
Tlf. 70 130 430
Fax 70 130 431

Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530
Fax 70 130 531

Förrådsgatan
SE-265 38 Åstorp
Tlf. 042– 66 000
Fax 042-66 479

Fabriksgatan
SE-271 78 Forsrum
Tlf. 0380-29 700
Fax 0380-29777

Montering av skjutdörr
Montering af skydedør
Innehåll i beslagspåse (vid dubbeldörr 2 påsar)
Indhold af beslagspose (ved dobbeltdør 2 poser)
2 st hängrulle
2 st rullevogn

2 st bärplatta
2 st ophængsbeslag

2 st bult
2 st bolt

2 st mutter
2 st møtrik

2 st fjäderstopp
2 st gaffelstop

1 st gummibuffert
1 st gummibuffer

1 st golvledare
1 st gulvstyre

Diverse skruvar
Diverse skruer

1.

1 st golvledare 10mm
1 st gulvstyre 10mm

Kontrollera att ytan som skenan ska monteras på, är plan, rak och på rätt
höjd.
Kontroller at ydersiden, hvor skinnen skal monteras på, har en plan overflade, samt att den er i den korrekte højde.

5.

6.

Fäst väggbrädan med glidskenan eller glidskenan i mitten av dörrens rörelseområde, och på lämpligt avstånd från väggen (infälld). Avståndet från
brädans underkant till golvet ska vara samma som dörrens höjd. Kontrollera
att väggbrädan är i våg. Väggbrädan monteras med skruvar beroende på
underlaget.
OBS: Vid montering av massiv dörr (MA) ska väggbrädan skruvas fast
i väggen, genom 4 av glidskenans skruvhål.

Fäst golvledaren i mitten av dörrens rörelseområde. Vid brandklassade
dörrar används den kraftigare golvledaren för 10 mm spår.
Monter gulvstyret i midten af dørens bevægelseområde. For brand-ratede
døre er anvendt den mere kraftfulde gulvstyret for 10 mm spor.

Monter vægbrættet med glideskinnen eller glideskinnen midt for dørens
bevægelseområde, og i passende afstand fra væggen (indbygget). Afstanden
fra brættets underkant til gulvet skal vare den samme som dørens højde.
Kontroller at vægbrættet er i vater. Vægbrættet monteres med skruer afhængigt underlag.
Bemærk: Ved anvendelse af massive døre (MA) skal vægbræt fastgøres
mod exsisterende væg, gennem 4 af glideskinnens fastgørelsehuller.
Enkeltdør

7.
Montera dörrens bärplattor 100 mm från dörrbladets kanter med tillhörande
skruvar.
Monter dørens ophængsbeslag 100 mm fra dørens kant med de tilhørende
skruer.

Dobbeltdør

2.
Kontrollera att skenans rullbana är fri från smuts och damm.
Kontroller at glideskinnens rullebane er fri for snvs og støv.

Enkeltdør

3.
Skjut in hängrullarna i skenan och skruva i bultarna och muttrarna.
Sæt rollevognene i skinnen og skru bolte och møtriker i.

8.
Lyft dörrens frästa spår in över golvledaren och häng upp dörren på hängrullens bultar.
Løft dørens bundrille ind over gulvstyret og hæng døren op på rullevognens
bolte.

4.
Montera fjäderstoppen med de två yttersta skruvarna, i ändarna av skenan.
OBS! Mittenskruven används för att justera fjäderstyrkan. Om dörrens rörelse begränsaa av en vägg, bör medföljande gummibuffert fästas på väggen
vid dörrens halva höjd.
Monter gaffelstoppen med de to yderste skruer i endene af skinnen.
BEMÆRK! midterste skrue anvendes til at justere fjederkraften.Hvis dørens
bevægelse begrænses af en væg, bør medleverede gummibuffer fastgøres på
væggen i dørens halve
højde.

Dobbeltdør

