Monteringsanvisning Panorama vikdörr.
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Viktigt att tänka på innan montage påbörjas:
Kontrollera att levererat material och packsedel överensstämmer och är oskadat.
Kontrollera att dagöppningar som partierna skall monteras i stämmer i storlek med
ev. ritning och packsedel.
Kontrollera att dagöppningens sidor är i lod och att under- och överkant där skenor
skall placeras är i våg.

Material som behövs för montage:
Skruvdragare
Långt vattenpass (min 1600mm)
Sax eller kniv
Montageskruv som passar till mtrl i fasaden.
Såpvatten
Vakuumklockor 2st ( kan köpas på Biltema artnr: 20831)

Montage av karm i väggöppning.
Kontrollmät alla mått i öppningen innan montage av karm.
Öppningens höjd (mått B) skall vara 10 mm högre än karmhöjd
och öppningens bredd (mått C) skall vara 20 mm bredare än
karmbredd. Kontrollera även att syll ligger i plan och denna är
absolut vågrät.
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Montera av partiet från transportpallen. Ta ej bort plasten som från partiet.



Lägg partiet ner med insidan upp på pall eller kloss.



Bocka till de medföljande monteringsbeslagen efter perforeringen ca 10mm



Lokalisera första dörren (den med gångjärn mot karm) och montera beslagen
1st/gångjärn.




Gör sedan likadant på motsatt sida på samma avstånd.
Montera sedan 1st centrerat över varje dörr.
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Lägg medföljande syllgummit på plats.



Lyft in partiet på plats.
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Lås fast partiet med 1 (eller vid behov fler) skruv i överkanten i spårhålet
för att kunna flytta partiet.



Väg in partiet och montera fast det med minst 2 skruv/beslag.



Ta bort transport plasten och funktionskontrollera partiet.



Demontera glasningslisten (trycks inåt)
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Limma ihop medföljande glaskloss 2 och 2 med medföljande snabblim.



Lokalisera första dörren och lägg i 4 kloss (2st 2+2) i första markerade hålet
nertill. Centrera dessa och fäst de med lite lim så de inte glider.



Lyft sedan in det första glaset med klisterlappen inåt. Pressa glaset mot den
yttre tätningslisten.
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Drag sedan glaset med vakuumlyft så kloss kan monteras i undre sidohålet



Dra sedan ner glaset för att montera övre kloss och sedan sida för övre
sidoklossen.
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Montera sedan tillbaka glas listerna över/under höger/vänster. Börja med det
bakre spåret och tryck ihop listen så den snäpper fast.



Ta sedan fram gummilisten och smörj den med såpvatten. Denna levereras
oklippt och i överlängd. Börja sätt fast den i över till i mitten och jobba motsols.
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När man kommer fram till hörnet klipps listen genom ”vingarna” för att den
skall kunna svängas runt. Lägg gärna till 5mm.



Fortsätt montera gummilisten och på för mer såpvatten vid behov.



Avsluta i topp och klipp av övertalig list +5mm

Genomför samma steg på alla dörrar.

Lycka till.
Personalen på NOVOROOM.
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