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Monteringsanvisning
Natur V - Fast

Detta behövs för att montera Natur V - fast:

Skruvdragare/Borrmaskin
5 mm borr
Fogsvans + Bågfil
Vattenpass (långt)
Skruvmejsel
Tumstock
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1.    Kapa i förekommande fall överstycke och tröskel till rätt längd.

   

Viktigt:
I de fall denna produkt är obehandlad ska behandling ske innan montering. Vissa sidor 
kommer inte att kunna ytbehandlas efter montering av lucka i karmen. Det är därför viktigt 
att göra denna ytbehandling innan monteringen påbörjas.

Montering av fast dörrparti:

2.    Borra 2st 5mm hål i varje sida av karmöverstycket och tröskeln enligt bild.
       Tröskeln är ca 10mm smalare än övriga karmdelar.  

borrhål

670 x 1985 mm    670 mm     
770 x 1985 mm    kapas ej     

Karmöverstycke + tröskel
Kapas till:

Innehållsförteckning:

Karmsida   2st   Skruv 5x60   12st  
Tröskel    1st   Skruv 5x90   8st
Karmöverstycke  1st   Täckplugg vit   8st
Fast lucka   1st   Täckplugg beige  8st
P-list    5,5m   Täckplugg brun  8st 
L - list    11m  (endast alu klädd lucka)

Karmöverstycke

Tröskel

karmsida

karmsida

Borra 2st 5mm hål



3.    Skruva ihop karmen med 8st skruv 5x60 mm skruv. Använd de hål som borrades i karmens 
       överstycke och tröskel under punkt 2.   
       OBS: tröskeln kommer inte att linjera med karmsidorna i djupled. 

4.    Montera P-list i karmens fals enligt bild   
            

5.    Montera L-list i spåret i aluminiumbeklädnaden runt om luckan och i karmen
       ( Gäller endast luckor med aluminium ) 
       Lägg sedan luckan på plats i karmen.
       OBS! Aluminiumklädda luckor har en pil på glaset som visar vilken sida som är uppåt.
       Det är viktigt att luckan läggs i på rätt håll.  

P-list 

L-list i aluminiumbeklädnad



Tack för att Du valde uterumspartier
från Skånska Byggvaror

7.    Montera partiet i stommen med 8st skruv 5x90mm. Använd de förborrade hålen i
       karmen.  Dölj skruvskallarna med medföljande täckpluggar.    

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40

www.skanskabyggvaror.se

6.    Skruva fast luckorna i karmens överstycke och tröskel med skruv 5x60mm. Förborra med 
       5mm genom karmen. (Ej i luckan) Fäst med 2st skruv uppe och 2st nere i luckan.


