
Helisolerade skjutdörrar för vinterträdgårdar
ISO 50



Eleganta vinterträdgårdsdörrar
Vill du ha en vinterträdgård som ska vara uppvärmd året om så är ISO 50 det perfekta valet av skjutdörrar. 
Om dörrarna ska sitta mot boyta så rekommenderar vi ISO 130 alternativt ISO 155.

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

God isolering
Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras med ett D4-16 isolerglas med 
energibeläggning och argongas (U-värde 1,1).

Öppningsbarhet
Kullagrade hjul och rostfria rälsar i bottenskenan gör att även stora dörrar rullar väldigt lätt. 
Med upp till 3 spår i karmarna ges möjlighet att öppna upp till cirka 67%. Bottenskenan går att bygga 
ner helt, för att slippa tröskel på insidan.

Måttanpassat
Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just din vinterträdgård. 

Till ISO 50 rekommenderar vi 50 mm kanalplasttak.

Standardfärger
• Natureloxerat (Silver)
• Vitlack

Ni kan få systemet i valfri RAL-kulör som tillval.

Monteringsanvisning
1. Skruva ihop ramen
Tag bort de U-formade plastlisterna från sid- och toppskenor. 
Tryck i de 8 vinklarna i de gerade hörnen på skenorna. Vid 
trespårsskena så är det två vinklar med insexskruv per hörn 
och vid tvåspårsskena så är det en vinkel med och en utan 
insexskruv per hörn. Applicera silikon i de sågade aluminium-
skarvarna. Spänn ihop skenorna med insexnyckel till en ram. 

2. Montera ramen
Den rundade sidan på ramen är insidan och den hålstansade 
skenan ska vara i botten. Ramen skall skruvas med max 600 mm 
mellan skruvarna och minst 200 mm från hörnen. OBS! Ramen 
skruvas ej i bottenskenan, den fästs med silikon. Skruvhålen i 
ramen görs genom att ett 6 mm hål borras genom hela ramen. 
Sedan borras innersta delen av ramen upp så att skruvskallen 
går igenom. Placera ramen och väg in den med vattenpass. 
Skruva fast ramen. Montera de U-formade plastlisterna och täta 
hörnskarvarna med silikon. Tryck fast rälsen i bottenskenan.

3. Montera dörrarna
Lyft i dörrarna och justera höjden med insexnyckel nere på 
dörrarnas sida (de justerbara hjulen finns på den eller de sidor 
av dörrarna som har de smala sidoprofilerna). Tryck därefter i 
plastskydden i alla hörnen på dörrarna samt lyftstoppen i de 
yttersta dörrarna.

4. Montera låsanordningen
För dörren så att den gula mallen träffar ramen. Montera 
låsblecket på ramen ovanför mallen, pilen på låsblecket ska 
peka nedåt. Avlägsna därefter mallen. Om låsanordningen 
behöver justeras i sidled så avlägsna handtaget och justera 
längden på låstappen med en insexnyckel.

5. Montera tätningsklossarna
Skruva fast de borstlistförsedda tätningsklossarna 
på ovan- och underskenan där dörrarna möts.
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Gäller mot kondens mellan
glasen förutsatt att montaget 
skett enligt MTKs föreskrifter.
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