


Denna manual visar hur man installerar och 
handhar produkten – steg för steg. Manualen 
måste alltid läsas innan installationen påbörjas. 

Alla fasta partier tillverkas efter kundens 
specifika behov och mått. Bygg en hel glasvägg 
eller komplettera med skjutbara partier. 
Absoluta fördelar är flexibilitet och passform 
vid montering med denna kvalitetsprodukt.

Sid 2 Inledning
Sid 3-4 Produktspecifikation/Inventering
Sid 5-7 Montering- steg för steg

Kontakta din Santex återförsäljare om du är 
osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-
ställa att inga ingående detaljer eller kompon-
enter saknas eller är skadade. Om skador upp-
täcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex ut-
tryckliga medgivande är tillverkaransvaret 
utan all kraft och verkan. Endast Santex god-
kända reservdelar får användas. 

Produkten är konstruerad för en permanent 
installation. Produkten måste installeras 
enligt instruktionerna i denna manual. 
Installationen måste utföras 
fackmannamässigt.

OBS! Håll rent från snö utanför rummet intill 
glasen i partierna. Det får inte bli liggande snö 
upp mot glasen.
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Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Tolerans bredd:
Tolerans höjd:

+0 -5 mm
+4 -4 mm
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Fasta partier
För montering, se steg 1-11
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Typ av öppning Brutet hörn

Delningar 1-delat 2-delat 3-delat 4-delat 1-delat

Profiler

Dekorprofil insida

2 st 3 st 4 st 5 st -

Dekorprofil utsida

2 st 3 st 4 st 5 st 2 st

Monteringsprofil dekor

2 st 3 st 4 st 5 st 2 st

Monteringsprofil 45 gr

- - - - 2 st

Topp-profil

1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Golvprofil

1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Monteringsprofil

2 st 2 st 2 st 2 st -

OBS! Vid mallskurna partier kan antalet variera pga storlek

Monteringspåse

Artikel/påse 1-delat 2-delat 3-delat 4-delat 1-delat

Ändtätning 5x40x65 mm 6 st 6 st 6 st 6 st 2 st

Skruv 3,5x9,5 mm 3 st 6 st 9 st 12 st 15 st

Skruv 4,2x11 mm 20 st 30 st 40 st 50 st 20 st

Skruv 4,2x25 mm 28 st 36 st 44 st 52 st 6 st

Skruv 4,2x45 mm 6 st 12 st 18 st 24 st 4 st

Påse-vädringslucka

1 st/lucka

Handtag, höger 1 st

Handtag, vänster 1 st

Skruv 4,2x13 mm 4 st

Övrigt

Artikel

O-list

Till brutet hörn: Måttdistans

Rakt monterat

Längd beroende på bredd och höjd



Tryck i O-listen (med hjälp av tvålvatten) i spåret på 
monteringsprofilernas baksida. 
Borra 4,5 mm hål i spåret på profilen. Borra 50 mm från 
båda ändar och sedan med ca 250 mm mellanrum längs 
resten av listen.

Borr 4,5 mm

O-list

50 mm
Ca 400mm

Golvprofil

Skruv 4,2x45 mm
Borr 4,5 mm

O-list

Skruv med

gummitätning

4,2x38mm

Montera monteringsprofilerna 37 mm upp från golvet. 
Profilen ska hamna 3 mm ovanpå den undre 
cellgummitätningen och även överlappa upptill.
OBS! Det är viktigt att listen monteras jämt med stolpens 
utsida. Se bild. Dra inte i skruvarna för hårt.

Utsida

Skruv
4,2x25 mm

Sett uppifrån

Cellgummiplatta

Kontrollera att underlaget är plant och i våg, samt att 
stolpar är i lod. Justera vid behov mot fasad.

Montera cellgummiplattorna som finns i tillbehörspåsen 
på trästommen.

Linjera med 
stolpe

Linjera med 
monterings-
profil

Montera O-listen på undersidan av golvprofilen. För 
golvprofilen mot den ena ändtätningen, böj profilen något 
och tryck ner den andra änden. Kontrollera att profilen är 
i våg på både längden och bredden. 

OBS! Golvprofilen får inte luta inåt. Justera i annat 
fall med pallbrickor. Borra och skruva fast profilen.



Dekorprofil
utsida

Montera 
monteringsprofilerna 
mellan stolpe och 
vägg. 

Monterings-
profil

Skruva i 4,2x11 mm 
skruvarna i de för-
borrade hålen.

Tryck i O-listen (med 
hjälp av tvålvatten) i 
spåret på topprofilens 
översida. Borra hålen 
med 4,5 mm borr i spåret 
i topprofilen.
Montera sedan 
topprofilen jämt med 
monteringsprofilens 
insida och skruva i 
skruvarna.

Borr
4,5 mm

Skruv
4,2x25 mm

Ändtätning

Monteringsprofil

O-list

Tryck upp utsidans dekorprofil under dropplisten på 
topprofilen och mellan stolpen och partiet. Partierna 
skruvas samman inifrån. Se nästa steg.

Monteringsprofilen är försedd med ett ”jack” 
nederst, som ska föras så långt ner så att ”jacket” 
lägger sig över golvprofilen. På detta vis låses 
partiet fast mot golvprofilen. 

Ställ partiet eller partierna på plats. 
Det är viktigt att partiet hamnar längst bak på 
golvprofilen. Fördela partiet/partierna i sidled så att det 
är lika mycket mellanrum överallt.



Borra 3 st 3 mm hål genom golvprofilen och partiet. 
Borra i linjen på profilen. Skruva sedan fast partiet i 
profilen med 3,5x9,5 mm skruv.

Skruv
3,5x9,5mm

Borr
3,0 mm

Om grunden
fortsätter utanför
rummet ska den ha
en nivåskillnad.

Snäpp dit insidans dekorprofiler. 
Om profilen är för lång, kapa den 
till rätt längd. Profilens längd = 
karmytterhöjd.

Tips!
Använd gummiklubba eller 
hammare med träkloss, börja i 
ovankant med att knacka in 
profilen och gå nedåt.

Dekorprofil
insida

Insida

Utsida

I skarven mellan två 
partier monteras
även där en
monteringsprofil
Även denna 
monteras inifrån.


