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ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna.

Aluminiumsprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserat 10 my NATUR.

Alla skivor är numrerade och refererar till motsvarande nummer på orderritning. Skivor 

med ett djup på mer än 1390 mm levereras i två delar och ska skarvas ihop på plats 

med medföljande H-profiler.

Profilerna monteras med rostbeständiga försänkta skruvar. Vid leverans är alla skruvar 

monterade såvida det är möjligt. Omonterade profiler levereras i tillpassade längder 

med tillhörande skruvar och nitar. Överliggare och takprofiler levereras alltid i övermått 

för anpassning på plats.

Toalettvred/låskista i rostbeständigt material medföljer.

Obs! Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallen före 

montering, helst i 72 timmar.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt

bilden nedan.
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Sätt upp front- och skiljeväggar. Kontrollera punkt 1a og 1b i denna uppsättning 

och fortsätt sedan med montering av skjutdörr.

Foten/benet (E) med styrklackar måste placeras närmast dörröppningen i den sidan 

som skjutdörren skjuts emot och på invändig sida där skjutdörren ska glida.

Överst i dörröppningen sitter en låg vägg bit. Denna ska monteras så att 

metallprofilens fräsning sitter på insidan där skjutdörren ska glida.

Toppskena (B) och tillhörande monteringsprofil (A) levereras i hela längder och kan 

kapas vid behov. Toppskenans längd måste minst vara dubbelt så lång som 

dörrbladets bredd, minus 150 mm. Exempel: Topskena ska minst vara 2650 mm 

om dörrbladets bredd är 1400 mm (2x1400 = 2800. 2800-150 = 2650).

Skjut in de två ”hjulvagnar”(D), som håller skjutdörren på plats i toppskenan så att 

”vagnens” yta pekar ut mot toppskenans ändor. Montera ändplugg (C) i båda ändor.

Montera topskenas monteringsprofil (A)

på väggen i profilens förborrade hål. D

Monteringsprofilen monteras med ett avstånd på minst 50 mm från

Dörröppningens kant i handtagssidan till monteringsprofils ytterkant.

Använd medföljande borr med borrstopp till skivans förborring och

använd medföljande 5x10 mm skruvar för montering.
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Montera toppskena (B) i profilen genom att vinkla toppskena lite, fånga upp 

monteringsprofil ovan och klicka fast toppskenan monteringsprofils botten.

Montera dörrblad i de två ’gafflarna’ som sitter på ’hjulvagnarna’ (D) i skenan. Hål är 

förborrade på dörrbladet. Gafflarna kan anpassas i höjden så dörrhöjd bliver korrekt 

(ska liva med väggens nedre kant) och sitta i lod.

Montera handtag (F) i dörrbladets förborrade hål med indikator för öppen/stängd 

placeras på dörrens utsida.

Justera ev. toppskenans ändplugg så att dörren, i stängd position, överlappar med 

ung 50 mm i varje sida av dörröppningen. I öppen position ska dörren stoppa 

omedelbart innan handtaget möter väggen.

Montera låsbleck (G) på väggen genom först att ta bort låsbleckets yttre ’lock’. 

Stäng igen dörren helt, vrid ner handtaget så greppet sitter horisontalt. Placera 

låsblecket korrekt och markera hål för montering. Använd medföljande borr med 

borrstopp för skivans förborrade hål och använd medföljande 5x10 mm skruvar för 

montering.

5.

6.

7.

8.

9.


