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MONTERINGSANVISNING 4-DELAT SKJUTDÖRRSPARTI 

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

installation. Eventuella transportskador eller fel måste anmälas hos oss före montering. 

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 då det finns risk för att filmen kan vara svår att avlägsna. 

Bra att veta! Kontrollera noga att partiet står helt rakt före applicering av fogskum. 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. Det är av största vikt att skjutdörren är helt rak i underkant.

2. Häng av dörrarna för att underlätta montaget. 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 dörren.

3. De två fasta delarna är markerade med A & B. (Skulle det inte vara markerade jämför med skenan och dess

förborrade hål för att avgöra vilken del som ska vara på rätt sida av dörrarna). A ska vara närmst gångdörren och B

närmst den andra skjutbara delen. De fasta partierna har förborrade hål för skenorna upp och ner till. Kontrollera

noga att de passar så att ni fått rätt fast del på rätt sida av dörrarna.

4. 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 då

dörrsidan ska skruvas fast.
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5. De medföljande kopplingsreglarna behöver nu anpassas för att passa ditt

skjutparti. Insidan av profilen urjackas med 45mm från topp och botten.

Detta gör man för att dörren ska löpa fritt på skenan. Den breda sidan ska

vara inåt. OBS! Ta endast bort det övre lagret av PVC.  Den mindre delen av

regeln ska vara inåt och den grövre delen utåt.

6. Montera fast den ena fasta delen och se till att den är i lod. Montera

svällband på den fasta delen mot regeln. Skruva fast regeln. (se position nr 8)

7. Sätt svällband på regeln och skruva fast karmen för de öppningsbara dörrarna. Var noga med att karmarna är raka

och i lod!

8. Karmen för dörrarna infästes med skruv genom karmen. Karmsida ska ha 5st 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)

9. Kontrollera att hela partiet är i lod och att alla delar håller samma linje.

10. Montera på skenorna i de förborrade hålen både upptill och nertill. OBS! Det krävs minst 12mm mellan den övre

styrskenan och den urjackade profilen. Detta för att den öppningsbara delen ska kunna löpa fritt. Kontrollera detta!

11. Kontrollera ännu en gång att allt är rakt! Fogskumma runt om partiet. Var noga så att skummet inte expanderar

för mycket och pressar ner karmen på där dörrarna ska sitta. Är det dålig väderlek kan dörrarna sitta i partiet vid

skumning.

12. Kontrollera att skummet härdat ordentligt. Montera tillbaka dörrarna. Se till att handtagen är i vertikal riktning.

13. Montera stoppklackarna i den nedre skenan. Justera de i sidled tills man

hittar ett läge där dörrarna stängs utan att ta i varandra. Utgå från ca 11cm från

centrum. Skruva försiktigt för att inte göra märken i skenan. När man fått rätt

läge kan man dra åt skruvarna.
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14. Montera stoppklossarna ned och upptill. Se till att de är

placerade i samma linje. Stoppklackarna är till för att

dörrarna inte ska glida ur skenorna samt för att skydda

smygen. Placera klossarna så att man får maximal öppning

på dörrarna. Montera dit täcklocken i plast för att dölja

sidorna. OBS! Stoppklossarna får man lättas dit genom att

ha på de innan man skruvar på skenorna.

15. Montera täckkåpor på dörrarna och sätt fast de sista detaljerna för att dölja

mekanismen.

16. Justera dörrarna så att de går felfritt. Höjden justeras enkelt med insexnyckel på ovansidan av det nedre

beslaget. Denna skruv sitter dold under täckplåten som sitter på dörren. Ta bort plåten för att enkelt komma åt

justeringen. Önskas justering av trycket mot karmen kan man göra detta på ”bultarna” som sitter på sidan av dörren.

De trycker dörrbladet mot karmen.

17. Rengör partiet och sätt fast skydden för dräneringshålen. Se till att alla tätningslister är rena för att få bästa

tänkbara tätning.

Har ni frågor eller funderingar kring montering vänligen kontakta oss så hjälper vi dig 

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. För att självstängande funktionen ska fungera måste handtaget vara placerat i horisontalt läge vid stängning. 

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


