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OBS! Der er ingen profil over døren.

Til 1 stk. ATLANTIC DOORS medfølger:

 1 stk. dørplade monteret med 3 stk. selvlukkende hængsler. 

 1 stk. SAFE-lås (inkl. vedlagt monteringsvejledning).
          
          1 stk. alukarm til hængselssiden monteret med 3 stk. selvlukkende hængsler og 
          4 stk. forborede huller til monteringsskruer (skruer til montering medfølger ikke).

 1 stk. alukarm til låsesiden med 4 stk. forborede huller til monteringsskruer 
 (skruer til montering medfølger ikke).
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ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. 
Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. 

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på 
vedlagte tegning af grundplan.

Lås og selvlukkende hængsler leveres i rustfaste materialer.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 
72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.
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Monter alukarmen med hængsler. Vær omhyggelig med, at karmen sidder i lod og 

ikke krummer da de selvlukkende hængsler ellers ikke virker. Læg evt. opklodsning 

bagved alukarmen.

Hæng dørpladen på alukarmen.

Tilpas alukarmen til låsesiden og monter den på væggen. 

OBS! Der skal være ca. 4 mm luft mellem dørpladen og karmen.

Monter SAFE-låsen (se dertilhørende vedlagte monteringsvejledning).

Afslut evt. med en elastisk fuge mellem alukarm og mur.
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2.

3. 

4.

5.

HUSK at smøre hængslerne efter montering! Brug kun syrefri olie.


