MONTERINGSVEILEDNING

SKYVEDØRER

2

Finn andre monteringsveiledninger på www.slide.no

1

Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell
art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er
beskrevet her. Før du starter monteringen, sjekk at alle varer er
levert, og kontrollmål både topp og bunnskinner. Disse skal være
levert på ditt største breddemål, og tilpasses ytterligere ved
montering. Dersom din garderobeløsning ikke skal ha sidevegg,
kan du hoppe direkte til punkt 14.

3

Kapp sideveggen på dine høydemål.
Til dette kan du f.eks bruke en
håndsag, eller sirkelsag.
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Mål høyden fra gulv til tak, der hvor sideveggen skal stå. Mål ute og inne slik
at du fanger opp eventuelle skjevheter.
Sidevegg leveres på standardmål/overmål, og tilpasses av den som monterer.

4

Mål ut ønsket dybde på din garderobeløsning. Hver oppmerksom på ved
montering av innredning fra oss, må
dybden være minst 60cm (gjelder ikke
ved spesial-innredning.

6

Mål ut skyvedørenes totale bredde
(lysmål), og merk av i taklist hvor
sideveggen skal monteres.

5
Kapp sideveggen på ønsket dybdemål. Dersom mål er ujevn, benyttes
største ønskede dybde. Sidevegg leveres på standardmål / overmål, og
tilpasses av den som monterer.
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Kapp deretter taklist for utsparing for sidevegg.
Bruk gjerne en multi-kutter.

9

Kapp deretter gulvlist for utsparing for sidevegg.
Bruk gjerne en multikutter også her.

11
4

Sett deretter sideveggen opp, og vær nøye med at
denne kommer så langt inntil bakvegg som mulig.
Dersom det er store skjevheter i bakvegg, kan du
ved endt montering sette opp en hjørnelist, eller
benytte akryl i bak-kant.
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Mål ut skyvedørenes totale bredde (lysmål), og merk
av på gulvlist, hvor sideveggen skal monteres. Sjekk
gjerne at denne er i lodd med taklisten, før listen
kappes.

10

For å feste sideveggen anbefaler vi å benytte medfølgende vinkler, men om du ikke ønsker å skru i
gulvet, kan du benytte små mengder med lim, f.eks
Sicaﬂex eller tilsvarende. Legg da kun en tynn
stripe der hvor skinnen skal ligge.

12

Ta en siste kontroll på at sideveggen er i lodd, og
skru deretter fast sideveggen ved hjelp av medfølgende vinkler. Husk å skru vinkelen som er
lengst ute, slik at den ikke kommer i konﬂikt med
toppskinnen.
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Fest også vinkler i bak-kant mot bakvegg, på
innsiden av skapet. Dersom du har en innredningsseksjon som skal monteres på samme side som
sideveggen, kan du benytte egnede skruer og skru
gjennom seksjonen. Pass på riktig lengde på skruer.

15

Mål ut garderobens totale dybde inkl dører (lysmål),
og merk av på taklist, hvor toppskinnen skal
monteres.

17

Mål ut skinnens lengde, og kontroller at denne vil
passe. Vi leverer alltid skinner på lengste lengde,
slik at de alltid vil passe på tross av ujevnheter.
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Montering av skyvedører i nisje er enkelt når man
følger denne monteringsveiledningen.

16

Kapp deretter taklist for utsparing for toppskinnen.
Bruk gjerne en multi-kutter.

18

Dersom skinnen er for lang oppe og/eller nede, kan
du enkelt kappe av skinner ved hjelp av en skjærﬁl
eller lignende.
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Mål ut hvor du har spikerslag, og borr deretter
ønsket antall hull i toppskinnen, til å skru toppskinnen fast i taket med. Da våre kunder ofte har ulike
takløsninger, og dermed ulike behov for festemateriell, inngår ikke dette i leveranser.

21

Mål ut garderobens totale dybde inkl dører (lysmål),
og merk av på gulvlist, hvor bunnskinnen skal
monteres.
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Skru så fast toppskinnen i taket.

22

Kapp deretter gulvlist for utsparing av bunnskinnen.
Bruk gjerne en multi-kutter.

24

Dersom skinnen er for lang oppe og/eller nede, kan
du enkelt kappe av skinner ved hjelp av en skjærﬁl
eller lignende.

Tips: Et ﬁnere alternativ, som setter prikken over «i»`en. Dersom du heller ønsker
å kun lage utsparing for kun den aktuelle døren som skal stå fast på ene siden,
kan du vente med å kappe ut for gulvskinne, helt fram til dørene skal monteres.

23
6

Mål ut skinnens lengde, og kontroller at denne vil
passe. Vi leverer alltid skinner på lengste lengde,
slik at de alltid vil passe på tross av ujevnheter.
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Legg deretter bunnskinnen løst ut på gulvet uten å
lime/feste denne enda.

27

Plasser deretter døren på høyre side inntil veggen,
og kontroller at døren er i lodd. Merk deretter av i
ytterkant av bunnskinne.
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Sett deretter i den ene døren.

28

Plasser deretter døren på venstre side inntil veggen,
og kontroller at døren er i lodd. Merk deretter av i
ytterkant av bunnskinne.
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29

Løft deretter døren forsiktig ut.

31

Legg deretter gulvskinnen ned på gulvet som oppmerket, og trykk denne bestemt mot gulvet, slik at
limet fordeles greit.
Påse at skinnen ligger helt nedpå.

33

La så dørene stå til limen er herdet før du tar dem
i bruk. Dersom din leveranse inneholder utvidet
utstyrsnivå, kan du lese videre.
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30

Bunnskinnen skal i utgangspunktet limes til gulvet,
benytt kun lim punktvis, 3-6 punkter avhengig av
lengde.

32

Sett deretter i alle dørene forsiktig, uten å ﬂytte på
gulvskinnen.

34

Noen av våre modeller har fjærbelastede hjul med
justeringsmulighet. Disse justeres enkelt med
medfølgende brako-nøkkel. Ved skjevheter kan du
enkelt heve og senke disse etter behov.

Finn andre monteringsveiledninger på www.slide.no

35

På sideproﬁlen benyttes kun nederste hull på hver
side, for å justere dørens høyde. Døren kan da justeres på begge sider. For å heve døren, vrir du med
klokken, for å senke vrir du mot klokken.

37

Enkelte modeller er utstyrt med posisjonsfjær, 1stk
pr dør. Disse benyttes til å holde døren i ønsket
posisjon, som f.eks inntil vegg o.l.
Posisjonsfjærene er ferdig plassert i bunnskinnen,
og innstilles ved montering. Benytt et skrujern og
skyv denne i ønsket posisjon. Drypp deretter transparent lim på hver side av fjæren, slik at den holder
seg i riktig posisjon.

39

Støvsug skinnen regelmessig, slik at ikke
smuss og støv kommer i kontakt med hjulene.
Benytt silikonspray på hjul en gang i ny og ne og
etter behov.
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Sørg for korrekt justering på skyvedørene, dørene
skal ikke skrape borti bunnskinnen, dersom dette
er utført korrekt.

38

Skyvedørene er nå klar til bruk, og vi håper du vil få
langvarig glede av dem. Det er ikke noe komplisert
vedlikehold av våre skyvedører- se neste punkt.

9

