
 

 

1. TOPPSKINNE 

a) Aluminiums toppskinne er ferdig montert i dbm heltre topprofil. 
 

b) Heltre topprofil med aluskinne monteres til tak i den angitte høyde du har oppgitt ved bestilling.  

- Om den ikke skal monteres til tak benytt høydemål som angitt i din ordrebekreftelse eller pakkseddel. 
 

c) Ved montering av skyvedørsfront vegg-vegg.  

- Vi anbefaler en innv dybde på 57 cm, men kan justeres etter ønske. (avstand fra aluskinne bakside til vegg) 
 

d) Ved montering frittstående med dekkside/r.  

- Dekkside vil angi dybdeforholdet, da front av heltre topprofil skal ligge utenpå dekkside/r.  

 

2. BUNNSKINNE 

e) Bunnskinne skal festes til gulv, men må være nøyaktig innjustert.  
 

f) Prøv et dørfag inkl toppstyring og bunnstyringsbeslag før bunnskinne festes til gulv.  

- Når dørfagene er vatret helt rett og i lodd, merk så av hvor bunnskinne skal festes til gulv.  
 

g) Bunnskinne skal så limes eller skrues til gulv, vi anbefaler silikon eller lignende monteringslim. 

- Om du benytter skruer, sjekk først om det er varme eller andre elektriske kabler i gulvet ditt.  

 

3. TOPPSTYRING DØRFAG 

h) Toppstyring monteres med festeplate på bakside av dørfag.  
 

i) Benytt ca 8 cm avstand fra ytterside kant på dørfaget til senter toppstyringsbeslag. 

 

4. DØRSTOPPER DØRFAG 

j) Det medfølger dørstopper så dørfagene kan stoppe på angitte punkter.  

- monteres ved å feste dem i toppskinnens innv spor.  

- om det oppleves at dørfag sporer av bunnskinne anbefaler vi å fjerne dørstoppere.  

 

5. BUNNSTYRING DØRFAG 

k) Bunnstyring monteres med festeplate mot bakside av dørfag, samt underplate opp under dørfagets underside.  
 

l) Benytt ca 10 cm avstand fra ytterside kant på dørfaget til senter bunnstyringsbeslag. 
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