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SLUTFÖRANDE

Borsttätningar

Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Före montaget bör hela montageanvisningen läsas igenom. En komplett leverans för ett kombiparti består av 2 delar:

Låsknopp
Sätt luckan i stängt läge, markera var låsknoppen skall
sitta. Borra igenom både sidoproﬁl och yttersta skiktet
på luckan med 6,5 mm borr. Dra luckan åt sidan och utöka
hålet till 9 mm.

Del 1:

Partiernas enheter levereras i träramar eller på pall beroende på orderns totala antal enheter.
Vid ﬂera partier märks det översta partiet på följesedeln med pos.1, det nästa med pos.2 o.s.v.

Del 2

En eller ﬂera buntar med aluminiumproﬁleroch tillbehörspaket.
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Takproﬁler

UTÅT

UTÅT
Golvproﬁler
För tätning i golv, klistra dubbelhäftande tejp på fyrkantig borst och tryck fast. Täta med silikon.
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max 33 mm

2

2

Sidoproﬁler

Dropplist

2 st , längd anpassad till partiets höjd, stansade i ändar. För HalleDesign isoler eller som tillval levereras
en Inre Sidoproﬁl för justering av partiets anslutning
mot pelare.

För HalleDesign: 1 st välvd dropplist,
längd som partiets bredd + 15 mm.

Sidoproﬁl

Inre sidoproﬁl

Täckplugg
Trycks i hålen på luckornas sidor.

Dörrstopp
Mät först upp hur hög gummistoppen skall vara, justera
i längd, se till att det blir helt stumt när luckorna är helt
utdragna.

FÖRBEREDELSER

Öppningshöjd
Vid öppningshöjd enl. skiss kan luckor direkt lyftas in.

Handtag
Placera på ungefär samma höjd som handtag på husets
övriga dörrar. Rengör först ytan med t ex T-röd. Riv av
skyddsﬁlm på handtagets självhäftande tejp. Skjut in
i luckans hake, vrid på plats. Klister härdar på några
dagar.
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SKÖTSEL
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Använd handdiskmedel utspätt i ljummet vatten för att
rengöra aluminiumdelar, bör ske 1 gång per år. Undvik att
t.ex. fönsterskrapans metalldelar repar eller kantstöter
aluminiumproﬁlen. Detta för att undvika utfällningar.
OBS! Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till
någon del av fönstret.

Halleplast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se

öppningshöjd
1190 mm resp.
1990 mm
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Mät först upp öppningen.

90607 -Mont kombi 080506
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1 och 2

är de lodräta och lika höga?

3 och 4

är de vågräta och lika breda?

5 och 6

är de lika långa?

Öppningsbredd för kombiparti
Din öppning skall ha bredd enligt tabellen i Uterumsbroschyren. Sidoproﬁler fästs riktigt först när luckorna
har lyfts in, detta för att läget skall bli exakt rätt.

UTÅT

Luckan skall inte skjutas mot pelare,
spel anpassas vid montage.
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MONTAGE

Vid HallePrimo

1 Golv- och takproﬁler

INÅT

På takproﬁlen används den yttersta rälsen för att sätta
luckan i. Tänk på att golvproﬁlens yttre rälsmitt kommer
10 mm bakom ”vingens” insida /pelarens utsida.
Fäst 300 mm från hörnen, sedan c/c 600 mm. Takproﬁlen
går mot pelaren.

De fasta luckorna monteras alltid utifrån så att proﬁlens vinge
hamnar på utsidan. Vid rättvänt parti sätts först den fasta
luckan till höger sett utifrån. När fasta luckor monterats, lyfts
den kombinerade luckan in, sist lyfts skjutbara luckor in.
I ytterluckans ”vinge” dras en skruv in i stommen för att ﬁxera
den fasta luckan.

K-list 2x9 för
tätning mellan
luckor

Skevhet
Under transport kan enheterna bli något skeva. Detta
rättas till genom att knacka med en klubba på enhetens
hörn. Lägg en träkloss mellan klubban och enhetens
aluminiumproﬁl.

Sätt fast k-list 4x9 på räls uppe och nere där luckornas stående
sidor möts. Gäller fasta luckor

UTÅT
Kort skruv att dra
ihop luckor mot
varandra

K-list 4x9

pelares
utsida

3 Montage av luckorna

Luckplacering för rättvända kombipartier

Stödplatta

K=
F=
S=

10 mm
Dräneringshål i spår
framför luckan.
Ut
Fast lucka

Kombilucka

�

Tryck ned stödplatta i överkant
på luckans stående proﬁl. Stödplattan minskar sidosvikt av
luckorna.

Kombilucka
Fast lucka
Skjutlucka
1 Skjutbar + 1 fast

UTÅT
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Skjutlucka

Rättvänt Kombiparti

K
S
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In

1 Skjutbar + 2 fasta
F

2 Tätning mellan luckor
Se till att det inte ﬁnns metalspån som hindrar att
proﬁlerna kan skjutas ihop helt och hållet. Montera
k-list 2x9 på luckan. Luckor lyfts in, sedan dras skruv
i markerat spår för att hålla ihop proﬁlerna. Dra ihop
med skruv i underkant och överkant samt på mitten
om nödvändigt. Silikonsträng mot pelare.

Vid HalleDesign

K-list

INÅT

spår används!

kort
skruv

UTÅT

S

UTÅT
1 Skjutbar + 3 fasta

Inre Sidoproﬁl
Tryck in Sidoproﬁlen i Inre Sidoproﬁl, det går trögt så börja i ena änden och vrid in Sidoproﬁlen, se till att de passar
i längsled. Borra hål, diameter 6 mm, i markerad mittlinje
genom båda proﬁlerna. Avstånd från ändar 400mm, samt
vid dörrhöjd även 900mm från u.k. Markera proﬁlernas
rätta läge mot pelarna. Ta loss proﬁlerna och skruva fast
Inre Sidoproﬁl med 3-4 skruvar, dra inte så hårt att proﬁlen kläms ihop. Skruva i montageskruvar i förborrade hål.
Skjut på Sidoproﬁlen och reglera dess läge genom att i hålen skruva montageskruvar in- eller utåt (Torx 25 skalle),
se till att sidoproﬁlen ligger mot montageskruvens skalle
och dra fast med några skruvar genom båda proﬁlerna.
OBS! Endast vid HalleDesign eller som tillval.

Viktigt att markerat

K

4 Montering välvd dropplist
för Halle Design
Den välvda dropplisten skjuts in ovanför takproﬁlen
och ”kilas” in under den ovanliggande frontbalken.
Skär ut lite under balk i båda sidor så att dropplisten
kan skjutas in. Dropplisten är 15 mm bredare än öppningen. Skruvar dras snett uppåt i frontbalken.
OBS! Endast för HalleDesign.
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2 Skjutbara + 1 fast
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2 Skjutbara +2 fasta
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3 Skjutbara + 1 fast
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