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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. 

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 

72 timer, inden montering.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på 

vedlagte tegning af grundplan. Elementer over 1390 mm i dybden leveres i to dele og 

skal samles med H-profilerne på byggepladsen.

Profilerne skrues på med rustfrie, undersænkede skruer. Ved levering er de monteret i 

det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede 

længder med tilhørende skruer og nitter. Overliggere og profiler, der går til loft, leveres  

i overmål. 

Toiletbesætning i rustfrit materiale medfølger.
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Sæt skillevægge og fronter op. Kontroller punkt 1a og 1b i denne opsætning og 

fortsæt derefter med monteringen af selve skydedøren.

Foden/benet (E) med fastholdelse af skydedør (styretapper) skal være placeret 

nærmest døråbningen i den side, som døren skydes til og på indvendig side, hvor 

skydedøren skal køre.

I døråbningen er monteret et lavt vægstykke øverst. Dette skal være monteret 

således at affræsningerne i metalprofilet sidder på indvendig side, hvor skydedøren 

skal køre.

Topskinnen (B) og dens montageprofil (A) er leveret i fuld længde og kan evt. 

afkortes. Topskinnens længde skal som minimum være det dobbelte af dørpladens 

bredde, minus 150 mm. F.eks. skal topskinnen minimum være 2650 mm hvis 

dørpladen er 1400 mm bred (2x1400 = 2800. 2800-150 = 2650). 

Kør de to ”vogne” (D) til fastholdelse af dørpladen, ind i topskinnen, således at 

vognens flade ende peger ud mod topskinnens ender. Monter endestop (C) i begge 

ender. 

Monter topskinnens montageprofil (A)

på væggen i profilets forborede huller.

Montageprofilet monteres således at afstanden fra 

døråbningens kant i håndtagssiden til yderkant montageprofil, 

er minimum 50 mm. Brug medfølgende bor m. borestop til forboring i pladen og 

benyt medfølgende 5x10 mm skruer til montage.

1.
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Fastgør derefter topskinnen (B) i profilet ved at vinkle topskinnen lidt, fange 

montageprofilet foroven og derefter klikke topskinnen fast forneden i 

montageprofilet.

Monter dørplade i de to gafler, der er fastgjort i ”vognene” (D) i skinnen. Huller er 

forboret i dørpladen. Gaflerne kan højdejusteres, så døren sidder korrekt i højden 

(den skal flugte med underkanten af væggen) og i vater.

Monter håndtag (F) i dørpladens forborede huller således at indikatoren for 

åben/lukket er placeret udvendigt på døren.

Juster evt. endestop i topskinnen således at dørpladen, i lukket position, har ca. 50 

mm overlap i hver side af døråbningen. I åben position, skal døren stoppes 

umiddelbart før håndtaget rammer væggen. 

Monter låseblik (G) på væggen ved først at fjerne yderkappen på låseblikket. Luk 

derefter døren helt i og drej håndtaget ned, så armen sidder vandret. Placer 

låseblikket korrekt og marker huller til montagen. Brug medfølgende bor m. 

borestop til forboring i pladen og benyt medfølgende 5x10 mm skruer til montage.

5.
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