Excellent snedkapad
1.

Monteringsanvisning

Börja med att montera inredningen
Inredningen måste innehålla hylla som medger att nödvändig styrskena, som krävs för snedkapad dörr, kan monteras i framkant.
OBS! Kommer din lösning att innehålla 2 st snedkapade dörrar
med styrskena, så måste styrskenan för den höga dörren monteras minst 5 cm högre än höjden på den låga dörren.
Var noga med att montera denna hylla 100% i våg, med hjälp av
ett vattenpass.

2.

Montera styrskenan (styrskenor) längs hyllans framkant

Sidovy Trådinredning:

1. Styrskenans
monteringsvinklar
fästes, med hjälp av
hyllfästen, i trådhyllans framkant
med 20 mm skruv
och mutter (medlev.)

Hylla Trådinredning

Hyllfäste
(medlev.) Monteringsvinkel
(medlev.)

Styrskena

3. Styrskenan fästes
till vinkeln med 10
mm skruv och mutter
(medlev.)
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Excellent snedkapad
3.

Monteringsanvisning

Montera tak- och golvskenor
Genom att följa de måttanvisningar som anges i ”Monteringsanvisning Excellent” monteras tak-och golvskenor.
Skruva fast gummistoppen i takskenan - 2 st/snedkapad dörr.
Bedöm sträckan som dörren tar i takskenan och skruva fast
gummistoppet ca 5 cm innanför (se figur till vänster).

4.

Justera in den snedkapade dörren
Placera den snedkapade dörren (eller den låga snedkapade
dörren, om det finns flera sneda dörrar i ditt dörrparti) i bakre
spåret i tak- och golvskenan. För över dörren helt mot väggen.
Håll dörren på plats och justera golvhjulen enligt beskrivningarna i ”Monteringsanvisning Excellent”.
Lyft ur dörren igen.

5.

Märk upp styrbeslagets placering i höjdled.
Mät höjden H till överkant styrskenan (se figuren ovan).
Ställ dörren på golvet med framsidan in mot en vägg. Mät från
golvet och upp längs respektive sidoprofil till ett mått som motsvarar H - 25 mm. Sammanbind punkterna med en linje tvärs
över dörrens baksida (se fig. till vänster).

Golv
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H - 25 mm

H - 25 mm

Linje

OBS!
På grund av justering av golvhjulen, som genomfördes under
punkt E, så kan dörren komma att stå lite snett när den placeras på golvet (som på figuren till vänster). Detta är i så fall helt
korrekt och linjen skall ändå mätas från golvet och upp. Därmed
kommer inte justeringen av golvhjulen att påverka styrbeslagets
funktion, när dörren åter placeras in på golvskenan.
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6.

Monteringsanvisning

Märk ut styrbeslagets placering i sidled. Lämplig placering för olika dörrbredder finner du nedan.

min. 230mm

7.

Montera styrbeslaget

Tag bort skyddspappret på baksidan av styrbeslaget. Montera
fast styrbeslaget vid markeringarna.
Var noga med att fästa beslaget rakt!
Upprepa proceduren D - E - F - G för nästa dörr om också
denna är snedkapad. Observera då att denna skall placeras på
det främre spåret och att höjden H gäller för överkant av den
övre styrskenan.

8.

Justera den snedkapade dörrens gång i takskenan
Hylla
Styrskena

Större avstånd

Genom att vrida styrbeslagets styrarm kan man justera dörrens
placering i djupled (se fig till vänster).
Lossa på de båda skruvarna med hjälp av en sexkantsnyckel.
Placera åter dörren i skensatsen och vrid styrbeslagets styrarm
till ett läge där dörren löper fritt i takskenan. Drag åt båda
skruvarna.

Baksida skjutdörr

Upprepa proceduren för nästa dörr om också denna är snedkapad.

Hylla

Baksida skjutdörr
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Mindre avstånd

Styrskena

Slutligen: Montera övriga raka skjutdörrar.
Genom att följa anvisningarna i ”Monteringsanvisning Excellent”
monteras så de övriga dörrarna in i skensatsen.
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Monteringsanvisning

Olika varianter av snedkapade dörrar:
Delvis snedkapad dörr med 2 toppstyrningar:

Den snedkapade dörren styrs i takskenan och
behöver inget extra styrbeslag.

Delvis snedkapad dörr med endast en toppstyrning:

Den snedkapade dörren styrs i takskenan i ena
kanten och behöver ett styrbeslag i andra.

Helt snedkapad dörr utan toppstyrning:

Den snedkapade dörren styrs helt med hjälp av
styrbeslag. 1 st beslag för dörrar med bredd upp till
600mm. Bredare dörrar kräver 2 st beslag.
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