INSTALLATION/MONTAGE
∙ Skydedøre under 5m kan monteres med den gående del isat.
∙ Skydedøre over 5m2 skal løftes ind med løst dørblad - eventuelt med sugeåg.
Herefter løftes karm med det faste glas.
2

Fremgangsmåde montering
1) Dørbladet afmonteres ved, at fjerne de to plastføringer - en i toppen og en i bunden.

MONTAGEVEJLEDNING

2) Dørbladet løftes og trækkes ind forneden og er dermed afmonteret.
Herefter kan det hejses ind i bygningen.
3) Når karm og fast parti er sikret med fastgørelse i top,
isættes dørblad i omvendt rækkefølge.
Husk at løfte dørbladet helt i top for, at få tætningen
til at falde på plads og kontrollér, at tætningen er på plads.
4) Derefter justeres bunden så lodret sidde passer med dørbladet
og der er ens luft hele vejen ned i grebssiden.
5) Kontrollér at bund og top er helt rette. DETTE ER VIGTIGT!
6) Skydedøren har været afprøvet i en testbænk i vores produktion
og er derfor testet for rethed, ved korrekte forhold.
7) Kontrollér igen at opklodsningen er korrekt understøttet.

SKYDEDØR
Luft skal være ens
hele vejen ned
Justering af anslag mellem
post og ramme
Dræn skal holdes åbne

Der må ikke være
ujævnheder på trin
Kontrollér med et spejl om
trinnet er ret

Dræn skal holdes åbne

Pakninger og tætninger skal holdes rene og
kontrolleres for skader jævnligt

Det er meget vigtigt, at opklodsningen omkring
lodret post er jævn og tætsluttende. Da der
ellers kan opstå utætheder.

TRANSPORT & AFLÆSNING

MONTAGEMULIGHEDER
Der er mange måder, at installere skydedøren på, da trinet på døren er meget lavt - 20mm.
Det betyder, at trinet ikke har indbygget stabilitet mod ujævnheder i underlaget.
Derfor skal opklodsningen være meget præcis, stabil og langtidsholdbar.
Der kan eventuelt tilkøbes en understøtningsplanke under trin for, at udjævne stabiliteten, denne skal
også ligge stabilt.

Skydedørene er pakket på paller med den fornødne stabilitet
og fastgørelse under transporten.

På tegningerne herunder kan underkarmen ses med diverse informationer og detaljer.

Hent yderligere tegningsmateriale på skydedøren med denne QR kode.
Ved aflæsning og løft skal der tages hensyn til elementets størrelse
∙ Højde op til 2,4m og bredde op til 2,5m: Paller kan aflæses med enkelt pallevogn.

∙ Bredde over 2,5m: For at undgå bøjning af element på palle kræver dette enten løfteåg eller
pallevogn i begge palleender ved plant terræn.
Samme regler gælder også intern transport på byggepladsen og ved montering.

Elementerne skal efter aflæsning sikres mod vejr og vind for, at undgå opfugtning, skjolder og andre
skader.

Er der synlige skader på de modtagne varer skal der straks ved/efter aflæsning
gøres opmærksom på dette på fragtbrevet og umiddelbart derefter rettes skriftlig
henvendelse til info@krone.as med billededokumentation senest 2 dage efter
levering.
Al aflæsning er på kundens ansvar, da ansvaret overgår ved vognkant.

Adgang til website:
www.krone.as

Højde på element regnes fra underkant underkarm

∙ Højde over 2,4m: Kræver større sikkerhed og omtanke ved aflæsning samt flere
personer til opgaven.

Højde på element regnes fra underkant underkarm

Adgang til yderligere
tegninger

Leveres kun med som tilbehør i forbindelse med ordre

