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Helisolerade vikdörrar för montage i husfasad

Helisolerade vikdörrar för montage i husfasad

Monteringsanvisning

Underhållsfritt
Ramarna är av aluminium, både på in- och utsidan. Därför är de helt underhållsfria och mycket robusta.

Montage av ytterkarm
Det är rekommenderat att montera ett
droppbleck under karmen, se bild 1. Detta
ska vara på plats innan ytterkarmen ställs
på plats. Tätning görs med fog/silikon
mellan karmen och plåten när allt är monterat och injusterat.
Ytterkarmen monteras genom att justera adjofixerna, bild2. Det är viktigt att
botten- och toppskenan är i våg och att
sidorna står i lod, kontrollera detta med en
lodstock. Glöm inte att kryssmåtta karm
enligt bild 3. När detta är i sin ordning
skruvas karmen fast med tillhörande
skruvar, bild2.
Om skenan i botten behövs skruvas fast,
var då säker på att täta hålen ordentligt så
att inget vatten kan tränga in.

God isolering
Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras som standard med
ett D4-16 isolerglas (energi + argon) med ett U-värde på 1,1. Önskas extremt god värmeisolering kan
man välja glas med U-värden ända ner till 0,5.
Öppningsbarhet
Kullagrade hjul och rostfria rälsar i bottenskenan gör att även stora dörrar rullar väldigt lätt.
Vikfunktionen gör att i stort sett hela glaspartiet kan öppnas upp. Genom att utföra partiet med
ett ojämnt antal bågar ges automatiskt en naturlig passagedörr, utan att övriga bågar behöver öppnas.
Bottenskenan går att bygga ner helt för att slippa tröskel på insidan. Ni väljer själva om partierna ska
öppnas inåt eller utåt.
Måttanpassat
Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just ditt hus.
Standardfärger
• Natureloxerat (Silver)
• Vitlack
Ni kan få systemen i valfri RAL-kulör som tillval.
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Glasning av dörrar:
Plocka bort glaslisterna som sitter monterade på dörrarna. Sätt i glasen. För att
glasen inte ska trilla ut under tiden man
klossar, sätter man de korta glaslisterna på
sidorna, bild. 4.
Glasen måste klossas så att dom fixeras i
dörrbladet enligt bild 5. Detta innebär att
man kryssklossar glasen enligt C1 på bild
5 så att deras vikt inte påverkar dörrbladets funktion. Se till så att dörrbladen
behåller sin form. Glasen ska stå med hela
bredden på en glaskloss i plast, bild 6.
Dessa fixeras med fog/silikon.
När alla dörrarna är glasade måste de kontrolleras så att det går att öppna och stänga
utan problem. Om något av dörrelementen
skulle ta emot någonstans, får man eventuellt klossa om för att detta ska åtgärdas.
Gummilist monteras enligt bild 7. Vid
behov kan en träkil användas för att
underlätta montaget. Se till att ha gummilisten på rätt håll, färgmarkeringen mot
glaslisten.
Behöver partiet justeras i sidled? Det gör
ni genom att justera skruv A på bild 8. När
partiet går att låsa skruvar ni i skruv B
enligt bild 8. Parti med gångdörr, nyckeln
kan man vrida om då man stängt dörren och dragit upp handtaget. Parti utan
gångdörr, här kan man behöva fila lite på
låsblecket i karmen om det inte går att
vrida om nyckeln.
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GLASGARANTI
Gäller mot kondens mellan
glasen förutsatt att montaget
skett enligt MTKs föreskrifter.
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