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NEVADA 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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Sæt skillevægge og fronter op. Kontroller punkt 1a og 1b i denne opsætning og 

fortsæt derefter med monteringen af selve skydedøren.

Profil til styring af skydedør i bunden skal være placeret nærmest døråbningen i 

den side, som døren skydes til OG på den side, hvor skydedøren skal køre i åben 

position. 

På fronten monteres det lodrette låsestykke som skydedøren kører imod i lukket 

tilstand (se illustrationen). Det dybe U-profil placeres på frontpladen, hvor det i 

toppen føres helt op imod multiprofilets/overlæggerens underkant. Sidevejs sættes 

U-profilet helt ud imod åbningen til kanten af frontpladens aluminiumsprofil. 

Når det dybe U-profil er monteret på frontpladen, påskrues resten af 

anslagsstykket (U-profil premonteret med spånpladekerne). OBS! Vær opmærksom 

på at det fræste spor til låseblikket, vender ud imod døråbningen. Fastgør derefter 

låseblikket i det fræste spor på låsestykket.

Køreskinnen til skydedøren (B) er leveret i fuld 

længde og kan evt. afkortes i passende længde.

Kør de to ”vogne” (D) til fastholdelse af dørpladen ind 

i køreskinnen. Monter endestop (C) i begge ender.

Opmål køreskinnens længde på frontpladen, startende ved låsestykket og mod 

døråbning. Monter halvdelen af de medfølgende montagebeslag (A) fast på 

frontpladen. Fordel dem jævnt i køreskinnens længde og helt op imod 

multiprofilets/overlæggerens underkant. OBS! Montagebeslagene skal monteres så 

beslagets “ben” peger nedefter.
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Fastgør derefter køreskinne ved at dreje profilet ind i beslagets øverste “kæber” 

først, og dernæst skrue nederste “kæbe” op. 

I hver ende af dørpladens top, monteres nu de to topbeslag (E) med medfølgende 

skruer. Beslagene centreres ift. dørpladens tykkelse og placeres jf. illustrationen.

Topbeslagene monteres nu i gevindstængerne i 

“vognene” inde i køreskinnen.

Låsekasse, vrider og indikator (G) monteres i dørpladen.

Bøjlegrebet (F) skal monteres i lodret linje over eller under vrider/indikator (for ikke 

at begrænse døråbningen). Forbor med 9 mm bor. Centerafstand er 175 mm. 

Husk skiver imellem dørplade og greb.

Juster endestop (C) oppe i køreskinnen, således at dørpladen bremses ved åbning 

før grebene rammer væggen OG bremses før anslag ved lukning.

Til sidst monteres dækkappe udenpå køreskinne. Her bruges den resterende 

halvdel af montagebeslagene (A). Disse monteres først på dækkappen, som 

derefter hænges på køreskinnen. OBS! Montagebeslagene skal monteres så 

beslagets “ben” peger nedefter.
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