Monteringsvejledning for
SVALK indbygningskarm
Indhold :
1 – Top med skydedørsskinne
1 – Bagkant med gummianslag
2 – Forkant med aluminium eller stål stivere
1 – Anslag
8 – Tværstivere i træ eller træ/stål
1 – Rullesæt med bundstyr – stifter og skruer
2 – Afdækningslister lang
2 – Afdækningslister kort
Monteringsvejledning ( se tegning på side 2)

1 Træ/stål.

Læg forkant med stål stivere på et plant underlag og placer tværstiverene så de
sidder fast i stiverne (5 på hver).
De 5 tværstivere drejes ind i metalprofilen`s slidser og trykkes ned i hakket.
I toppen er der en tværstiver fast monteret på delen med skydedørsskinnen.
De 5 skal fordeles ens, startende i bunden.

Træ/stål 1

1 Træ/alu

Læg forkant med aluminium stivere på et plant underlag og slå tværstiverene
i så de sidder fast i stiverne. 4 på hver.
I toppen er der en tværstiver fast monteret på delen med skydedørsskinnen.
De 4 skal fordeles ens, startende i bunden.

Træ/stål 1

2 Bagkanten med gummistopper lægges imellem tværstiverne.
Udfræsningen skal vende op af.

3 Tværstiverne stiftes fast i bagkanten. Kontroler at alt er i vinkel inden

Træ/alu 1

de sættes fast.

4 Bundstyret sættes fast på undersiden af forkanterne. Det er vigtigt at

bundstyret vender med tappen ud mod døråbningen. ( Tappen må ikke vende
ind mod kassetten) Tjek at det udvendige karmmål er 95mm eller120mm.

5 Toppen monteres fast oven på bag- og forkanten.
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- Anslaget sættes fast på enden af toppen. Udfræsningen skal vende op ad.
- Nu er karmen klar til montering i lysåbningen.
- Hele karmen skal opklodses tilsvarende gulvbelægningens tykkelse.
- Isæt karmen i lysåbningen og fastgør den gennem bagstykket og
anslaget til konstruktionen. Fastgør bundstyret i gulvet.
Det er meget vigtigt at alt er i lod og vater. Tjek krydsmålet.
- Sæt rullerne i skinnen og monter bærepladerne på dørbladet 130 mm fra hver
ende.
- Hæng dørbladet på og juster så dørbladet går frit og rammer anslaget i den
fulde længde.
- Monter pyntelister med ca. 5mm luft til dørbladet.
- Karmen er nu klar til montage af gipsplader.
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Karmen er nu klar til montage af gipsplader.
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Ved andet lag benyttes
max.32mm skruer.

- Ved dobbelt lag vægplader:
Ved første lag benyttes
max. 20mm skruer

70mm konstruktion:
- Ved enkelt lag vægplader
benyttes max. 20mm skruer.

Afdækningsliste
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Bæreplade og rulle

Topskinne

Bredde på lysåbning:
1310mm / 1510mm / 1710mm / 1910mm / 2110mm / 2310mm / 2510mm
Indvendig dørblads bredde: 626mm / 726mm / 826mm / 926mm / 1026mm / 1126mm / 1226mm

Sømmes sammen på fladt underlag

95mm konstruktion:
- Benyttes max. 32 mm skruer.

Topskinnen skal være i vatter
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Tykkelse på væg
95/120 mm

Dørblad

Bundstyring skrues i ramme og gulv

Højde på lysåbning: 2120mm + gulvbelægning
Indvendig dørhøjde max. 2040mm

Snit set fra oven

Indbygningskarm

Arbejdstegning/ monteringsvejledning
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