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Byggbredd

3-delat parti
Total byggbredd, partidjup 137.8 mm
Partihöjd 1972 mm

Twin+ Proﬁler

Spårtätning
Monteras som tätningar i spårproﬁlerna. Både i övre och nedre
spårproﬁl.

nedre

Spårskena
HKSI-proﬁl. 3 spår, undre
spårproﬁl med tillhörande
droppbleck.
Bredd: 137,8mm

VAI-proﬁl, lodrät karmproﬁl.
Bestyckat med hakregellås.

övre

Montering av spårskenor
Ÿ

Borra infästningshål zick-zack med diameter 5mm i vardera
skena. Avståndet mellan infästningshålen bör vara ca. 60 cm.

Ÿ

Tänk på att vända dräneringshål utåt i bottenskenan och viktigt
är att spåren i de båda skenorna monteras i lod. Vänd den övre
skenan med den avrundade sidan inåt. Och den nedre med den
avrundade sidan utåt.

Ÿ

Innan du skruvar fast den övre spårskenan kan det vara bra att
placera dina spårtätningar på ungefärlig plats för att undvika att
behöva lossa på skruvar senare. Använd medskickad skruv med
tätningsbricka för att montera spårskenorna. Montera skruven
försiktigt så att inte tätningsbrickan pressas sönder.

Ÿ

Medföljande droppbleck kan monteras både innan och efter du
monterat den undre spårskenan. Den placeras enligt
illustrationen nedan.

Ÿ

Täta bottenprolen mot karm med fogmassa (medföljer ej) och
montera därefter sidoprolerna (VAI) medans fogmassan är
fuktig.
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uts

ida

Montering av sidoproler
Ÿ

Kontrollera att karmen är lodrät. Centrera sedan
sidoprolen på rätt spår.

Ÿ

Förborra med diameter 5mm genom mitten på prolen.

Ÿ

Fördela hålen med 60 cm avstånd. Fäst med
medskickad skruv i stolpe/vägg.

B8x60
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UT
Spårskena vy ovanifrån

Obs! Luckorna lyfts underifrån

Montering av luckor
Ÿ

Stick först in ovansidan av luckan på motsvarande
spår i bottenprolen. Börja med den yttersta luckan.
Tänk på att luckorna måste placeras omlott
redan från början!

Ÿ

Fortsätt på liknande sätt med nästa lucka på spåret
innanför, och sedan sista luckan på det innersta
spåret. Den innersta luckan ska vara placerad på
vänster sida.

3-delat med vänsteröppning
in

Ÿ

Tillse att de iträdda spårtätningarna i den övre
spårprolen inte är placerade vid inlyftningstillfället.

Ÿ

Stäng partiet och väg ut luckorna med de ställbara
hjulen.

uts

ida

ut

Fixering av spårtätningar
Ÿ

Skjut övre spårtätningar på plats genom att placera
dessa över luckornas skarvmötningar.

Ÿ

Dessa fungerar som lufttätningar och även som
urlyftningsskydd för luckorna.

Ÿ

För att kunna skjuta spårtätningarna till rätt plats
måste eventuellt vissa spårskensskruv tillfälligt
demonteras.

uts

ida

spårtätning

in

ut

Montering av hakregellås
Placera medskickat cylinderlås i sidoprolen och
skruva fast den med medskickad cylinderskruv.
Hakregellås

Rosett

Cylinder

Cylinderskruv

Montering av handtag
Tvätta av dörrprolen där handtaget ska placeras
med medskickad servett.
Dra av tejpens skyddslm och fäst handtaget på
lämplig höjd. Se bild.
Borra upp dörrprolen vid förborrade hål på
handtaget. Skruva fast handtaget i luckan och tryck
dit plastdetaljerna upp och nere.

Gummibuffert
mot glaset

Använd 3mm
borr.
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