INSTALLATIONSVEJLEDNING
SLIM KARMMODUL M.
PORT I LYSNING
NB! Vi gør opmærksom på at dette er en
generel vejledning, og der kan derfor være
elementer som afviger fra det enkelte projekt.

Installation

let

medium

svær
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ACCESSORIES
Da dette er en generel vejledning, kan der forekomme elementer, som ikke er relevant for
dit specifikke projekt.

1_ Single topskinne

4_ Karmprofil

2_ Startprofil mod væg

3_ Han/Hun clips

5_ Dækliste

Ikke afbilledet:
- Vinkelbeslag
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max. 300 mm

max. 1000 mm

Topskinne Single
1. Ovenstående viser afstand mellem skruer.
2. Forbor huller i topskinnen.
3. Anvend altid skruer og rawplugs, der egner sig til
loftstypen (medfølger ikke).

1_ Opsætning af topskinne.

Luft i topskinnen:
Ca. 20mm med en 40
mm topskinne og
40mm med en 60mm
topskinne.

1. Fjern evt. monteret træliste i bunden af port
som er monteret fra fabrik som stabilisering
og afstandsstykke.

3. Justér portens placering, så den står i lod.
10 20mm.

4. Fastgør port ved gulv vha. de vedlagte
vinkelbeslag. Vinkelbeslaget placeres
i falsen på sideprofilet.

max.
300 mm

max. 1000 mm

2. Løft porten op i topskinnen og placér den på
gulvet. Der skal være ca. 20mm luft mellem
sideprofil og startprofil mod væg

1. Forbor huller.
2. Startprofil (markeret med rød) monteres på
væggen i begge sider og fortsætter op i
topskinnen.
3. Clips skal IKKE monteres endnu.

2_Montering af startprofil mod væg

3_ Indsætning af port
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1. Tjek at der er ca. 20mm luft mellem startprofil(erne)
mod væg og porten.

1. Skru sammen med de medfølgende 32mm
selvskærende skruer. Huller er forboret i porten.

2. Indsæt han/hun clips mellem startprofil(erne) og
porten. (NB! Den påklæbede træklods på hunclipsen
skal blive på)
3. Start med at banke fra en ende af (enten oppe fra og
ned eller omvendt). Anvend evt. en gummihammer.

4_ Montering af clips:

5_ Montering af clips
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6_ Montering af karmprofil
1. Karmprofilet skubbes ind over sideprofil/topprofil (topprofil er allerede monteret i porten)
2. Skrues på begge sider (indvendigt og udvendigt) med 19mm selvskærende skruer (medfølger) med ca. 40cm afstand.

10

20
mm.

7_ Montering af dæklister
1. Dæklister påklæbes begge sider og top (udvendigt og indvendigt) for at skjule skruer.
2. Herefter kan døren monteres/hægtes på.
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