
Montasjeanvisning
Skyvedører type Extreme (3700)

VERA NDA
Når ute blir inne

®



Legg karmen ut og plasser de forskjellige delene i riktig posisjon.
(Sluttstykker plasseres som vist under ved std vandring dersom ikke noe annet er spesialbestilt)

1.

Ned

Sluttstykke
(er montert i karm)



Monter sammen karm med hjørnevinkler (montert i karm)
Skrue i hjørnevinklene løsnes. Vinklene føres inn i spor i motstående karm . Snittflaten fuges.

Karmene dunkes sammen slik at tapp i vinkel spretter ut i hull i karm.
Vinklene trekkes til med 4mm umbrako.

2.

VIKTIG!
Hele snittflaten må limes 
godt. Dårlig utført liming kan 
medføre lekkasjer

Etter at karm er satt sammen 
legges plastdel 37010 i 
hjørnene og fylles med lim og 
klippses sammen

Endelokk på kondensrenne 
limes på plass

3 og 4 spors 2 varianter med plastdeksel:

Kun ved 3 og 
4 spors karm

Den ene vingen må kappes 
bort vekselvis høyre/venstre 
på deksel 37012 37010

37012



Legg en stripe med fugemasse på svill. Rull ut medfølgende duk.
Duken må kunne brettes opp ca 2 cm på innsiden av karm. Resten av duken skal henge ned

utenfor svill på utsiden. OBS! Det er viktig at svillen er 100% i vater!

3.

Fugemasse og duk ca
10cm opp langs sidene



Karm monteres
Karmen settes inn i åpningen. Karmen sjekkes i lodd og vater, klosses med medfølgende skråkiler på

sider og i topp og skrues fast.
OBS! Det må ikke skrues i bunnkarm!

4.



1

Vinkel

Fug mellom duk og karm hele veien

5.
Innfesting i bunn på innside

Det fuges mellom duk og karm hele veien, også opp langs sidene. Duken brettes opp og vinkel
skrues fast.



Brett opp duken

Skru fast vinkel

2

3



Montere plastlister i bunn
Monter gummikloss og plastlister i bunnkarm. Vent med kloss og plastlist i toppen til dørblad er

hektet på.

6.

1. Klips på plass 
plastlistene for å 
finne riktig 
plassering på 
gummikloss

2. Skru fast 
gummikloss etter 
anvisning under

2
1

1



3 og 4 spors samme framgangsmåte – bruk plastlister til å finne plassering på gummiklossene. Karm på
skisse under er sett fra innside ved std vandring (høyre dørblad på innerste spor sett innenfra)



Hekte på dørbladene.
Hekte på dørblad og monter deretter gummikloss og plastlister i toppkarm.

7.



Justering av dørblad.
Dørbladene kan ha behov for å rettes på diagonal. Lukk dørblad inn mot karm og se om spalten er

like stor hele veien. Hvis ikke må dørbladene rettes på diagonal med hammer og sluttstykke.
Trinsene kan finjusteres på høyde med 5mm umbrako fra endene på dørbladene.

8.



Deksel 37002 + gummikloss 37008 monteres. 37006 brettes ned
Deksel 37002 klipses på plass. I toppkarm installeres gummikloss 37008 og skyves bort slik at den tetter hullet

i karm over deksel 37002 når døren er lukket igjen.
Plastdeksel 37006 er montert i profilene. Øverste delen av dette dekselet brettes ned og klipses på plass.

9.

3700637002



Ekstra tettelist
Lukk dørene igjen. Ekstra tettelist klipses på sporet i sidekarmene som dørbladet ikke går innpå.

10.



Justerings
stykke

11.
Justering av lås

Sluttstykkene i karm kan ha behov for justering på høyden. Sett på justeringsstykker i front av
låskassen i dørblad og skyv dørblad inn til karm. Juster sluttstykker ned til justerings stykkene.



Midtre låsepunkt kan justeres
Midtre låsepunkt kan justeres inn/ut med 2,5 mm umbrako ved behov

12.

2,5mm
umbrako



Kun dører som har dørblad som møtes på midten.
Plastdeksel skyves på plass og skrues fast.

Sluttstykker tilpasses motstående profil med lås og skrues fast

13.



Montere utvendig deksel
Utvendig deksl klipses på

14.



Sokkelbeslag (medfølger ikke, bestilles hos lokal blikkenslager)
Skyves inn i spor under døren og det legges en pen skråfuge mellom karm og beslag

15.



Tetting rundt karm (materiell medfølger ikke)

16.

Karm dyttes og fuges på sider og i toppen.
Vindsperre tape kan med fordel benyttes

utvendig.
(dette materiellet medfølger ikke)

Ved evt bruk av fugeskum/byggskum: Brukes
med største forsiktighet da faren for vridning

av karmprofilene er stor.


