
1. Skruva fast kassetten i
karmöverstycket enligt skiss (skruv A)

2. Mät avståndet mellan kassetten
och karmunderstyckets överdel.
Lägg till minst 7mm. Kapa
överdelen av de lodräta
sidoglidskenorna med en
metallsåg. Fila bort de grader som
uppstår vid sågningen.

3. Skjut in sidoglidskenorna i
kassetten. Skruva fast skenorna.
Börja med översta skruven (skruv B). 
Viktigt! Sidoglidskenan
måste vara i 90 graders vinkel
mot kassetten. Vänta med den
nedersta skruven tills du har
monterat stopphylsan.

4. Montera spärrfjädern i locket.
Skruva sedan fast locket med den
försänkta skruven. (skruv C)

5. Dra ner gardinen och prova så att
den faster i spärrfjädern och löper
lätt. Tryck fast täckpluggama
över skruvarna i kassetten och
täcklisterna över
sidoglidskenorna.

RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE



Innehåll.
1 Rullgardinsdörr, 1 övre glidskena, 1l nedre glidskena, 1l magnetlås, 2 täcklister, 4 små
täckpluggar, 2 stopphylsor, 2 skruvar 3,5 x 43 mm, 8 skruvar 2,9 x 16 mm, 2 skruvar 2,9 x 20
mm, 2 skruvar 3,5 x l9 mm.

Verktyg som krävs
Skruvmejsel, borrmaskin, 2 mm borr, måttband, metallsåg, penna.

Monteringstips - Först några goda råd.
Ta försiktigt ut dörren ur förpackningen, kontrollera noga att dörrnätet inte är skadat. Dra
aldrig ut nätet innan dörrkassetten satts ihop. Borra hål, smörj glidskenan med lite diskmedel,
så glider dörren lättare.

Steg 1
Ställ dörren mot dörrkarmen så att avståndet mellan nederdelen av dörren och tröskelns
överdel ar minst 25 mm. Om tröskeln är lägre än 25 mm, lagg på en extra list.
Skruva fast dörren med 45 mm långa skruvar A. Skruva först i de övre skruvarna, sedan de
nedre.

Steg 2
Såga glidskenorna till önskad längd. Korta skenorna på den del som vetter mot den täckande
metallisten. Du får rätt längd genom att mata avståndet mellan kassetten och dörrens insida
och lagga till 7 mm.

Steg 3
Montera nedre glidskenan. Se till att skenan är helt ren från metallrester efter sågningen.
Skjutmetallisten. Var försiktig så att du inte skadar dörrnätet. Skruva fast glidskenan (skruvar
B) i dörrkarmen. Börja först med hålet närmast metallisten. \/änta med sista hålet tills du
sätter på ändhylsan. Var extra noga med att glidskenan är i exakt 90 grader mot nätdörren.

Steg 4
Montera övre glidskenan. Börja med första hålet från nätdörren sett. Placera dörrgreppet
precis innan första skruvhålet och fortsätt sedan till nästa hål osv. Vänta med sista hålet tills
det är dags att montera ändhylsan. Kontrollera att dörren glider lätt. Det bör vara ett spelrum i
sidled på l – 2 mm längs hela glidskenan.

Steg 5
Monter ändhylsoma i de båda glidskenorna. Skruva sedan i de sista skruvama (C).

Steg 6
Dra ut dörren helt och montera till sist magnetlåset (skruvama D) på dörrkarmen i samma
höjd som metallplattan på dörrgreppet.

Steg 7
Täck alla skruvar med täckpluggen och sätt till sist fast täcklisterna på glidskenan.
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Följ noga anvisningarna så monterar du dörren snabbt och enkelt.

Montage.

1. Mät upp dörrhålet mellan karmarna och såga profilerna. Mått för profil A:
Dörrhålets inre höjd minus 7 cm. Mått för profiler B och C: Dörrhålets inre
bredd minus 1 cm.

2. Montera ihop A- och B- profilerna med hjälp av hörnstyckena H. Därefter
monteras ena tvärstaget C med hjälp av anslutningsstyckena K, 100 cm upp
från dörrens undersida.
Skruva fast dessa genom materialet i sidostyckena med två skruvar Q.

3. Såga till sparkskyddet D i samma mått som profil B 4- 18 mm. På undersidan
av sparkskyddet görs en utskärning i varje hörn enligt skiss nedan. Fyll spåret i
profilerna med silikon från tuben T. Fyll även spåret på undersidan av det
undre tvärstaget C med silikon. Sparkskyddet ska nu passa exakt. Skjut ned
det undre tvärstaget C och dess anslutningsstycken K ovanpå sparkskyddet.
Skruva fast dem genom materialet i sidoprofilerna med skruvar Q.

4. Lägg väven E på framsidan över hela ramen med hjälp av gummilisten R och
verktyget S. Skär bort överflödig väv.

5. Välj sida för gångjärnen. Skruva fast gångjärnen G med skruvarna N. Montera
magnetlåset F med skruvar Q på andra sidan dörren och handtagen M med
skruvarna N på vardera sida av det övre tvärstaget C.

6. Häng upp dörren på ramen med skruvarna P, montera andra delen av
magnetlåset F med skruvarna O. Montera dörrfjädern L i ramen och montera
slutligen skyddslisten på det översta tvärstaget C med skruvarna U.

lnnehåll.

A. 2 Profiler 2100 mm
B. 2 Profiler 950 mm
C. 2 Tvärslag 950 mm
D. 1 Sparkskydd
E. 1 Insektsskyddsväv
F. 1 Magnetlås
G. 3 Gångjärn
H. 4 Hörnstycken

INSEKTSDÖRREN “SOLID”

2 mm

2 mm

10 mm

10 mm Plå
t



INSEKTSDÖRREN “SOLID”

dörrprofiler

dörrprofiler

dörrprofiler

mellanregel

mellanregel

sp
ar

kp
lå

te
n

s 
h

ö
jd

 (m
ax

. 1
9 

cm
)

bredd (max. 100 cm)

m
el

la
n

re
g

el
 h

ö
jd

 h
ö

jd
 (m

ax
. 2

15
 c

m
)

Dörrprofil

Mellanregel

Skala 1:1

dörrprofiler

dörrprofiler

dörrprofiler

mellanregel

mellanregel

sp
ar

kp
lå

te
n

s 
h

ö
jd

 (m
ax

. 1
9 

cm
)

bredd (max. 100 cm)

m
el

la
n

re
g

el
 h

ö
jd

 h
ö

jd
 (m

ax
. 2

15
 c

m
)

Dörrprofil

Mellanregel

Skala 1:1


