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OBS! Ingen profil över dörren.

Tillsammans med 1 st NEVADA DOORS levereras:

 1 dörrblad monterad med aluminiumprofiler på alla fyra sidor, 3 självstängande 
          gångjärn och 1 låskista (boda 2014).

 1 L-grepp med rosett.

 1 toavred med rosett.

 1 aluminiumkarm för gångjärnsida monterad med 3 självstängande gångjärn. 
          Aluminiumkarm är förborrad med 4 hål för montering (monteringsskruvar 
          medföljer inte).

 1 aluminiumkarm för lås sida inklusive utfräsning för lås-stag och inklusive 4 
          förborrade hål för monteringsskruvar (monteringsskruvar medföljer ej).
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NEVADA består av 22 mm spånskivor. Skivorna förseglas med silikon på under-, fram- 
och bakkant 500 mm upp. Laminatet som kall limmas i vakuumpress på båda sidor har 
en tjocklek på 0,7 mm.

Alla delar numreras och motsvarar nummer på bifogad ritning.

Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my natur. Profilerna monteras 
med rostbeständiga försänkta skruvar.

OBS! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt 
bilden nedan.
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Montera aluminiumkarm med gångjärn. Se till att karmen är i nivå och rak för att de 

självstängande gångjärn ska fungera. Placera eventuellt en passbit bakom 

aluminiumkarm.

Placera dörrbladet på aluminiumkarmen.

Anpassa aluminiumkarm för lås-sida och montera på vägg.

OBS! Det behövs 4 mm luft mellan dörrblad och karm.

Montera L-grepp och toavred.

Avsluta ev. med en elastisk fog mellan aluminiumkarm och mur.
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KOM IHÅG att smörja gångjärn efter montering! Använd endast syrafri olja.


