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(I) MONTERINGSBESKRIVELSE
Forsikre deg om at skyvedøren har støtte under hele transporten

og når den løftes på plass. Sørg for at den største

løftekraften foregår på rammer og stolper. Det er ellers

en risiko for at vinduene eller mekanikken kan bli skadet.  

Sørge for terskelen er rett og ikke vil synke eller bøye seg.

Når du bruker en lav terskel anbefales

klosser og tetningsmiddel under terskelen. Sørge for

terskelen er HELT rett og ikke buet. Bekrefte

at skyvedøren hviler på en 100% rett overflate når den er

avgjørende for dørbladets åpningsfunksjon.

Fest med rammehylse eller rammeskrue. Vent

med driv til sidekarmen og topprammen er

helt rett og ikke buet. Den vanligste feilen på en

skyvedør er at rammene ikke er rette eller at delen ikke er

loddet og har blitt kryssmålt.

Tetning kan gjøres på tradisjonell måte med Glava/lignede

eller med fugeskum tilpasset vinduer og dører. 

MERK! Ved bruk av fugeskum kan justeringer kan være 
begrenset.

Sjekk døråpningsfunksjonen og juster etter behov ved hjelp av 
rammehylse / skrue.

En eller annen form for justering på 
dørbladet kan være nødvendig. Denne 
justeringen sitter på innsiden av 
underkarmen på dørbladetmot den 
faste delen og er skjult med dekselhette. 
Justering påvirker skyvedørens trykk 
mot ramme. Gjenværende justeringer 
gjøres med karminfeste

VIKTIG NÅR DU MONTERER 
TERSKEL TEGNING 1

Plasser pallebrett under hver ramme og 
post for at festen skal være stabil. 
Kontroller at terskelen ikke bøyer seg og 
helt rett. Fest terskelen med 
medfølgende skrue og plugg, tettmed 
silikon. På terskelen i løvtre er det viktig 
at du oljer terskelen 1-3 ganger per år 
avhengig av værforhold tilopprettholde 
glans og ytelse.

Viktig
Transportbeskyttelse under terskel må 
tas av før installasjon.
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