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MONTERINGSANVISNING 2-DELAT SKJUTPARTI 

Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före 

installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när produkten sitter monterad. 

Eventuella transportskador eller fel måste anmälas hos oss innan montering. 

Rundad profil i genomskärning 

Foto: Nordiska Fönster 

Inledning 

Tack för att du har valt våra PVC produkter! Vi lämnar alltid 10-års garanti på hela konstruktionen. För att 

garantin ska gälla måste man följa hela den här monteringsanvisningen. Vill ni ha service eller support kan 

ni enkelt kontakta oss. 
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Information: 2-delat skjutparti kommer som en del. Karmfäste ingår. Skruv & fogskum ingår ej. 

Svårighetsgrad i montering: 3/5 

Monteringstid: 1-2 timmar beroende på storlek. Efterjusteringar kan behövas. 

Drevning: Lågexpanderande fogskum. ANVÄND INTE KLASSISK DREVNING! 

Tillbehör för installation: Skruvdragare, pallbrickor (10mm), borr och skruv. 

OBS! Angivna mått i er order är exakta karmyttermått. Hålmåttet ska vara ca 10-15 mm runt om för drevning 

(FOGSKUM). Är du osäker kontakta alltid oss före order eller montering. Läs hela monteringsanvisningen innan ni 

påbörjar monteringen! Skyddsfolien på profilerna/karmarna avlägsnas efter montering. Folien får inte utsättas för 

UV under längre tid.  

Bra att veta! Karmfästen fästs max 10 cm från kant och varje 50 cm för god hållfasthet. Kontrollera noga att partiet 

står helt rakt. Efterjusteringar kan behövas. Medföljande karmfäste behövs inte på den öppningsbara delen där man 

använder sig av skruv genom karmen. Se längre ner i anvisningen. 

1. Palla upp med pallbrickor före montering så att det finns plats för drevning. Skruva fast pallbrickorna och

kontrollera att ytan ligger i våg.

2. Häng av dörren för att underlätta montaget. (kan även göras med dörren i karmen) Använd den medföljande röda

"nyckeln" som sitter på handtaget (man kan även använda en platt mejsel). Tryck upp "nyckeln" i hålet på den övre

armen till skjutpartiet och dra utåt. Armen lossnar och man kan avlägsna partiet.

3. Sätt dit karmfästena med max 10 cm från kant och varje 50 cm för god hållfasthet. (se monteringsanvisning PVC

på vår hemsida för fastsättning av karmfästen) Medföljande karmfäste används endast på den fasta delen.
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4. Den öppningsbara delen infästes med skruv genom karmen. Karmsida ska ha 5 infästningar. Ovandelen

skruvas med cirka 50cm mellan varje infästning.

Förborra hålen med 3mm metallborr. Borra därefter med 14mm träborr genom plasten. OBS! Skjutpartier

är försedda med en fyrkantsprofil i metall. Detta innebär att man ska borra genom två metallskikt. (Vissa

partier levereras med 6mm färdigborrade hål. Borra endast med 14mm borr genom plasten)

4. Placera en pallbricka eller kil bakom varje skruv. Kontrollera att allt är rakt och fogskumma fast partiet. Avvakta

några timmar och skär bort överflödig fogskum. OBS! Justera inte partiet förens fogskummet har härdat.

5. Skulle den skjutbara delen behöva justeras kan man göra det på olika

sätt. Stoppklossen bestämmer när dörren ska vikas in mot karmen.

Justera den i sidled vid behov.

6. Vill man att dörren ska öppnas mer kan

man flytta bak stoppklossarna. Sitter

monterade på både den övre och den undre

skenan.
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7. Justering av höjdled görs enkelt på den synbara delen på

dörrbladet. Ta bort plasthöljena och dra loss täckplåten. Precis

under täckplåten finns en skruv som gör att man kan ställa

höjden på partiet. Detta gör man på båda sidorna för att partiet

ska gå rätt och att det ska vara rakt.

8. Önskas justering av trycket mot karmen kan man göra detta

på ”bultarna” som sitter på sidan av dörren. De trycker

dörrbladet mot karmen.

9. Rengör partiet och sätt fast skydden för dräneringshålen. Se

till att alla tätningslister är rena för att få bästa tänkbara

tätning.

Manövrering med självstängande mekanism 

Dörrarna öppnas genom att dra upp handtaget i tilt-läge och ytterligare högre upp för att få dörrbladet att lossna 

från bottenstycket. Dra partiet åt sidan och dra ner handtaget till horisontalt läge. 

För att stänga partiet dra igen partiet och det sätter sig i tilt-läge. Dra handtaget sakta neråt och dörren stänger sig 

själv. (video finns under Media på vår hemsida. www.nordiskafonster.se) 


