
Monteringsanvisning

Pacific, Prima, Artic, Neo, Exclusive, Trend og Frameless

Bruk denne rekkefølge

1. Skru opp takskinnen. (fig. 1)
2. Legg gulvskinnen på gulvet, rett under

takskinnen. PS! Ikke fest denne enda.
(fig. 2)

3. Dersom du skal ha sidevegg, monter
den nå.

4. Monter innredningen.
5. Sett deretter en dør på plass. (fig. 3)

Husk å sette døren i samme spor oppe
som nede.

6. Skyv døren til den ene siden og vatre
denne vertikalt og sett ett merke nede.
Skyv døren over til andre siden og rett
opp gulvskinnen slik at døren står i
lodd. Merk av!

7. Løft døren frem og ta opp gulvskinnen.
8. Skal du feste gulvskinnen med

dobbeltsidig tape, sett på denne og
fest gulvskinnen i henhold til merkene
i pkt. 6. Skal du feste gulvskinnen med
skruer, bor først hull i skinnen.

9. Sett dørene på plass.
10. Juster dørene slik at de flukter med

veggen. Benytt unbrakonøkkel 4 mm.
(fig. 4)

11. Sett posisjonsstopper i takskinnen slik
at hjulen hviler i sporen. Fest den med
skruen som følger med. (fig 5)



Monteringsanvisning

Pacific, Prima, Artic, Neo, Exclusive, Trend og Frameless

Använd denna ordning

1. (Fig. 1) Skruva upp takskenan.
2. (Fig. 2) Lägg golvskenan på golvet, under takskenan.

OBS Fäst inte golvskenan än.
3. Ska du ha en sidevägg, montera denne nu.
4. Montera inredning.
5. (Fig. 3) Sätt därefter en dörr på plats. Tänk på att

sätta dörren i samma spår upptill och nertill. Börja
med att sätta in dörren i takskenan, skjut in dören
mot golvskenan för att sedan sätta rätta till
skjutdörrens hjul på golvskenan (Hjälp till genom att
trycka hjulen uppåt när du lyfter dörren på plats).

6. När dörren står på skenan, skjut den åt ena sidan
och ställ den vertikalt med hjälp av ett vattenpass,
och sått ett märke nertil för golvskenans position.
Skjut dörren åt andre sidan och rätta till golvskenan
så att dörren (med hjälp av ett vattenpass) även här
står vertikalt i nivå. Märk också här för golvskenans
position.

7. Lyft ur dörren och ta upp golvskenan.
8. Fäst golvskenan på det sätt som passar ditt golv.

(Trä, laminatgolv, plastmatta: Dubbelhäftande tejp.
Kakel/klinkers, golvvärme, våtutrymmen: Silikon.

Heltäckande matta: Skruve fast.)
9. Sätt dörrerna på plats.
10. (Fig. 4) Justera dörrarna så att de står jäms med

väggen genom att anvenda en sexkantsnyckel och
skruva i hålen som finns på sidorna av dörrarna.
(Man höjer och sänker hjulen för att anpassa så
dörrarna står rakt.)

11. (Fig. 5) Sätt i positionsstopparna i takskenan där
takhjulen på skjutdörren ska vila, enligt bildkedjan
nedan. Sätt i den rakt och vrid till rätt position,
skruva fast med nyckel.

Skötselråd

Möbeln avtorkas med fuktig, väl urvriden mjuk trasa,
innehållande enbart ljummet vatten. Eftertorka med
torr trasa.


