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2-delt parti.
S=Minste stolpebredde 73 mm
B=Total byggebredde 95.2 mm
Sporprofil 2-delt. Brukes både oppe
og nede. den nedre profilen har
dreneringshull stanset ut fra fabrikk.
Bredde 95,2mm

3-delt parti
S=Minste stolpebredde 115 mm
B=Total byggbredd 137.8 mm
Hjørneavslutning med 3-delade partier
med standardstolper 115 x115 mm.
4,11 mm freses bort i hjørnet.
NB! husk å gi beskjed om dette.
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Sporprofil 3-delt. Brukes både oppe
og nede. den nedre profilen har
dreneringshull stanset ut fra fabrikk.
Bredde 137,8mm
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Vinter+ profiler
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Byggebredde
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Du trenger

Tette braketter. For både topp og
bunnprofil.
Drill

Handsker

Vaterpass

Produktpall

Målebånd

Fugemasse
MS polymer

Skrue m.pakning 4,8x38

Skrue B8x60

Håndtak og sylinderlås + alt annet tilbehør tilpasses hver ordre og er inkludert i
forsendelsen.

Montering av topp og bunnprofil
Ÿ

Bor opp hull i annenhvert spor. Diameter 5mm med avstand ca 60cm.

Ÿ

Tenk på at drenerings hullene skal være i bunn og gå utover. Monter den
øvre profilen med den buede siden inn og den nederste profilen med den
buede siden ut.

4,8x38

c-c 60cm
Ÿ

Før du skrur fast topp profilen kan det være lurt å plassere tettebrakettene
i riktig spor og plassering. Da slipper man å løsne skruene senere i
monteringen se s.5 i heftet. Bruk medfølgende skruer med pakning og
sørg for at ikke pakningen ødelegges ved montering.

Ÿ

Tett bunnprofilen med fugemasse under og i sidene før man monterer
sideprofilen.

c-c 60cm

HKSI3
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Montering av sideprofiler
Ÿ

Kontroller at karmen er i lodd. Sentrer sideprofilen på riktig spor
i topp og bunnskinne.

Ÿ

For bore med 5mm borr i midten av profilen

Ÿ

Fordel hullene med cc 60cm og bruk medfølgende skruer.

B8x60
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Obs! Luckorna lyfts underifrån

Montering av dører
Kontroller i følgeseddelen om partiet er høyre eller venstre
åpnet. Med høyreåpnet settes dørene med innerste
døren på høyre side, sett fra innsiden. Venstre åpnede
dører er motsatt. Sett inn toppen av døren i riktig spor og
Ÿ løft døren inn og sett den på riktig spor i bunnen.
Ÿ

Ÿ

Fortsett på samme måte på neste dørblad.

Ÿ

Tenk på å sett dørene med overlapp

Ÿ

Sjekk at tette brakettene sitter riktig i både topp og
bunnskinne.

Ÿ

Lukk dørene og evnt. etterjuster med de stillbare hjulene
slik at alle dørene overlapper korrekt

3-delt med venstreåpning
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ute

2--delt med høyreåpning

2+2-delt møtesparti

inne

Innfesting av tette brakettene
Ÿ

Skyv øvre tette braketter på plass gjennom å plassere disse
over der dørene overlappet hverandre.

Ÿ

Disse fungerer som luft tetting og også for å hindre at
uvedkommende kan løfte ut dørene.

Ÿ

For å skyve tette brakettene til riktig plass må kanskje noen
av festeskruene tas bort før man skyver den på plass. Disse
festes igjen etter at de er fjernet.
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Tette brakett
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Plastkims

MONTERING AV SYLINDERLÅS
Sett inn medfølgende sylinder i sidekarm og skru på plass
med medfølgende skrue.
FOR MØTEPARTIER
Plast kims medfølger og festes under låsen for å kunne
justere loddet. Deksel monteres med medfølgende skruer.

Sylinderlås

Dekklokk

Sylinder

Sylinderskrue

Plastkims

MONTERING AV HÅNDTAK
Tørk av profilen der håndtaket skal stå med medfølgende
renseserviett.
Dra bort beskyttelses film på teip og plasser håndtaket i
ønsket høyde. Se bilde.
Bor opp hull i profilen etter de for borede hullene i
håndtaket. Skru fast med medfølgende skruer og sett så
endelokk i plast på plass til slutt.

Gummibuffert
mot glasset
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Bruk 3mm
borr.

MONTERING AV SKYVEPARTI MED FAST BRYSTNING
Ÿ

Dette partiet kommer med bunnprofilen ferdig montert
på brystnings feltet.

Ÿ

Pass på at drenerings hullene går utover.

Ÿ

Fest det faste feltet med å skru ( skruv B8x60)
gjennom det innerste sporet av sidekarmen. fest så i
bunnen

Ÿ

OBS! Det er viktig at partiet monteres uten at det ligger
i spenn. Dette kan medføre brekasje i glass kasettene.
Og det kan gjøre at glasslistene på innsiden blir
vanskelige å løsne hvis behov.

Ÿ

For montering av glassene i det faste feltet se neste side.

Ÿ

Montering av skyve partiene iht. beskrivelse i heftet.
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Montering av skjutparti med överljus
Ÿ

Dette partiet kommer med bunnprofilen ferdig montert
på brystnings feltet

Ÿ

Tenk på at dreneringshullene skal utover

Ÿ

Fest det faste partiet i karmen ved å skru ( skruv
B8x60) gjennom det innerste sporet i karmen.Fest så
toppen av partiet på samme måte.

Ÿ

OBS! Det er viktig at partiet monteres uten at det ligger
i spenn. Dette kan medføre brekasje i glass kasettene.
Og det kan gjøre at glasslistene på innsiden blir
vanskelige å løsne hvis behov.

Ÿ

For montering av glassene i det faste feltet se neste side.

Ÿ

Montering av skyve partiene iht. beskrivelse i heftet.
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Glassmontering faste karmer
Innside

klick

GLASS SUPPORT
069 8720

Ÿ

Kontroller at medfølgende "glass
support" sitter i karmen.

Ÿ

Ta bort glasslist, men husk posisjon..

Ÿ

løft inn glasset. Vær forsiktig ved
håndtering av glasset. Snepp tilbake
glasslisten når glasset sitter inne.

0303707
Glasslist

glas
Monter med herde
merket ned.

glas

Innside

1
Glasslist settes tilbake i
følgende rekkefølge.
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glas

Innside
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Ÿ

Trykk inn medfølgende gummi mellom
glass og glasslist. Begynn oppe og så
sider. klipp til hjørnene så rett som
mulig. Bruk gjerne en kile. Da er det
lettere å presse inn gummien

Ÿ

Den fargede streken på gummilisten
skal bort fra glasset.

glas

0809125
Gummi til glasslist
5mm

