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U-profiler anvendes som ophængs- og dørprofil, samt bundprofil og topprofil 
(topprofil er to-delt) 

H-profiler anvendes som samleprofil, hvor skillevæggen er dybere end 1290 mm, 
og som samleprofil til overstykket over dørene 

Hjørneprofiler anvendes til vinkelsamling 90 grader.

Anslagsprofiler anvendes som karme i hængsel- og låsesiden.

Dørgreb, rosetter og selvlukkende hængsler leveres i rutfrit stål.
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NEVADA SILENT består af 22 mm spånplader med laminat. Disse forsegles med 

silikone på under-, for- og bagkant 500 mm op. Laminatet, der er koldlimet i 

vacuumpresse på begge sider, er 0,7 mm tyk.

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

vedlagte tegning af grundplan. 

Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. 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. Overliggere og profiler, der går til loft, leveres i overmål. 

Dørgreb og toiletbesætning i rustfrie materialer medfølger.
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Optegn på de eksisterende sidevægge og bagvægge, hvor profilerne skal monteres. 

Afmonter de afkortede og nummererede u-profiler på gulvet, svarende til 

skillevæggens nummerering. LAMIPRO anbefaler, at der lægges fugemasse under 

og i profilerne.

De lodrette ophængsprofiler, som skal skrues ind i eksisterende vægge, placeres så 

de står ovenpå de allerede monterede profiler på gulvet. 

Den store del af den to-delte u-profil monteres i loftet. OBS! Den skal tilpasses i 

længden. 

Skillevæggen kan nu sættes på plads i u-profilerne og skrues fast med vedlagte 

3,5x20 mm rustfri skruer. 

Derefter kan den lille del af den to-delte u-profil skrues på. OBS! Den skal tilpasses 

i længden. 

Bemærk! Start altid med det smalleste stykke skillevæg, hvor skillevæggene er i 

flere dele mod eksisterende bagvæg. 

Tilpas frontvæggen mod skillevæggen. Monter derefter de nummererede og 

afkortede u-profiler på gulvet, svarende til frontstykkernes nummer. På gulvet

lægges evt. en fugemasse under profilerne. 

Monter ophængsprofilerne på bagsiden af frontstykket, hvor skærmvæggene 

støder op til skillevæggen og fastgør derefter ophængsprofilerne med de vedlagte 

3,5x20 mm rustfri skruer. 
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Monter den store del af den to-delte u-profil i loftet. Sæt derefter frontstykket på 

plads og skru det fast med 3,5x20 mm rustfri skruer. 

Pladen over døren skubbes op i samleprofilen og fastgøres med 3,5x20 mm rustfri 

skruer. Pladens bredde passer til døråbningen. 

Tjek, at dørhullets mål er parallelt og i lod, da dørene ellers vil forskydes i forhold til 

hinanden. 

Monter den lille del af den to-delte u-profil

Monter hængsler i karmen med vedlagte 4x35 mm rustfri skruer og hæng derefter 

døren på og monter toiletbesætningen.  
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HUSK at smøre hænglerne efter montering! 

OBS! Der kan forekomme silikonerester på profiler og laminatplader.

Silikone på profilernes kanter fjernes nemmest ved at skære med en kniv i ca. 15 grader 

ved kanten af profilen, hvorefter silikonen kan gnubbes væk.

Eventuelle silikonerester på profilernes flader fjernes med en grydesvamp med sprit på. 

Silikonerester på laminatpladerne fjernes med en klud med sprit på.

Bemærk, at der aldrig må bruges rengøringsmiddel med slibemiddel i.


