
Monteringsanvisning för topphängd dörr.

1.1. Topphängd dörr.

1.2. Topphängd dörr med en softstop.

1.3. Topphängd dörr med två softstops.

Montera hjulen, stopparna och eventuella softstops in i skenan  (bild 1.1 , 1.2, 1.3). Pilen indikerar dörrens stängningsriktning.

2. TAKFÄST: Montera skenan i taket med skruvar. Skenans mittpunt ska vara minst 25 mm från väggen. Försäkra dig om att 

takkonstruktionen håller för dörrens tyngd. Alla delar sätts in skenan före montering.

3. VÄGGFÄST: Montera väggfästen på skenan. Avstånd mellan fästena 300-400 mm. Alla delar sätts in skenan före montering.
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6. Lyft skjutdörren på styrtappen. Fäst hjulen i skjutdörrens metallfästen som finns ovanpå dörren och vid behov justera dörren i 

höjdled med hjulens justeringsmutter. Lås muttern med låsmuttern. Montera skjutdörrens stoppare genom att spänna skruven.

7. Montera täckprofilen ovanpå skenan. Om skenans ändor lämnar synliga så finns det färdigt monterade  täckplåtar i täckprofilen. 

Täckplåtar behövs inte om skenan är monterad mellan två väggar så att skenans ändor inte syns.

3.1. Märk fästets övre kant. 97 mm ovanför dörröppningen. Fäst väggfästena inklusive skenan med skruvar i väggen.

4.  Om leveransen är inklusive softstop, montera softstopens utlösare 217 mm eller 209 mm (beroende på dörrmodell) från det ställe 

där dörren ska stanna. Utlösaren sätts in i det mindre spåret. Finsjustera efter monteringen av dörren.

5. Montera dörrens golvstyrning i golvet med skruvar eller monteringslim (ingår ej i leveransen). Om skenan har  fästs på väggen så ska 

styrtappen monteras 25 mm från väggen. Om skenan har fästs i taket så ska styrtappen monteras i linje med skenans mittpunkt. 

Styrtappen bör vara i inne i skjutdörrens nedre vertikala skena. Då stöder den skjutdörren både då den är stängd och öppen.
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Märk höjden på 
väggfästet.

Fäst skenan.

Fäst i väggen.
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217mm   Master, Supreme, Exclusive

209mm  Paroni, Strictly, Rhapsody, Navy


