Monteringsanvisning Thermo
För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans
monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer och funktioner är rätt
enligt din beställning.

Luckorna och ramens positioner
Samtliga paket och luckor är uppmärkta med Pos 1.1, Pos 1:2 osv. (alternativt Pos 1, Pos 2). Även
delarna till ramen är uppmärkta på baksidan. Anledningen är för att underlätta för dig som kund att
veta vilka karmar och dörrar som hör ihop, samt var luckorna ska sitta. Du har även fått med ett
papper med i tillbehörslådan där motsvarande numrering finns. I nedanstående exempel visar hur
numreringen ser ut för ett uterum med tre sidor av luckor.
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Montera ihop ramen
Börja med att lägga ut golvräls, takräls och karmsidorna på marken framför dig, så som ramen ska
monteras ihop.
1. Börja med golvrälsprofilen. Tryck i hörnförstärkningen på båda sidorna i profilen och skruvar
fast (se bild 1 och bild 2)
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2. Applicera därefter silikon på den sågade ytan (bild 3)
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3. Tryck därefter på karmprofilen på hörnförstärkningen och skruvar fast (bild 4 och bild 5).
Upprepa samma procedur den andra karmprofilen. Torka bort överbliven silikon.
4. Upprepa samma procedur enligt punkt 1‐3 med takrälsen

Infästning av ramen i öppningshålet.
Allt är förberett så att det enda som krävs vid montaget är vanliga handverktyg samt skruv som
passar till underlaget. Det finns förborrade hål i ramen med max c/c mått 700 mm.
Den färdiga ramen kräver ett stabilt och vågrätt underlag. Ramen kilas runt om så att skruvarna inte
drar profilen mot stommen. I leveransen ingår rostfria skruvar som fungerar vid trästomme, annars
rekommenderas expander eller andra fästdon (ingår ej).
OBS! Vid infästning mot golv är det viktigt att rikligt med fogmassa trycks ned i skruvhålet.
5. Lyft in ramen i öppningshålet. Skruvarna för dropprännan i underkant ska var på insidan och
skruvarna för droppblecket i överkant ska var på utsidan
6. Kryssmät ramen och justera in den med vattenpass.

7. Kila runt ramen så att skruvarna inte drar profilen mot stommen
8. Använd de förborrade hålen för att skruvar fast ramen (bild 6)
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Montera droppbleck och droppränna
I nederkant på insidan av uterumspartiet löper en droppränna för att samla upp det eventuella
kondensvattnet. I överkant på utsidan finns ett droppbleck som ska skydda mot vatteninträngning
utifrån.
9. Lägg på silikon på ändskyddet och tryck på skyddet på droppbleck respektive droppränna
(bild 7)
10. Lägg en silikonsträng på baksidan av det längsgående spåret på dropprännan
11. Lägg an och centrera dropprännan (den mindre av dem) mot de förmonterade koniska
skruvarna (bild 8). Använd en hammare och ett skyddsblock för att slå dit dropprännan (bild
9)
12. Upprepa samma procedur enligt punkt 10‐11 med droppblecket (Bild 10)
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Lyfta på Luckorna
Nu är det dags att lyfta i de skjutbara luckorna. När du gjorde din beställning fick du bestämma på
vilken sida som ”huvud in/utgången” skulle var på just ditt system. På den sidan har vi på utsidan
monterat hakregellåset med den låsbara cylindern (Bild 11). På insidan av samma dörr sitter
snäpplåset (bild 12). Dörren på den motsatta sidan har endast ett snäpplås på insidan (bild 13)
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Beroende på vilket system du har köpt ska luckorna placeras olika på rälsen. Nedanför ser du
schematiska bilder på luckorna uppifrån, utmärkt med vad som är insida, utsida, skjutriktningen av
luckan samt ”huvud in/utgångsdörren”. Identifiera det system som du har köpt och hur luckorna ska
sitta.
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Arbetsgång för 2‐ eller 3 luckorssystem
13. Börja med ”huvud in/utgångsdörren” För upp luckan innersta takrälsspåret (bild 14)
14. Vinkla in nederkanten på luckan över mottsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild
15)
15. Ta nästföljande lucka och håll den med ett överlapp och för upp luckan på det yttersta
takrälsspåret (alternativt mittersta spåret om du har ett 3 luckor)
16. Vinkla in nederkanten på luckan över mottsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild
15)
17. Har du ett 3 luckors system upprepa punkt 15‐16.

Arbetsgång för 4‐ eller 6 luckorssystem
18. Börja med ”huvud in/utgångsdörren” För upp luckan innersta takrälsspåret (bild 14)
19. Vinkla in nederkanten på luckan över mottsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild
15)
20. Haka på mötesluckan enligt punkt 18‐19 på samma tak‐ och golvräls spår som ovan
21. Ta nästföljande lucka och håll den med ett överlapp och för upp luckan på det yttersta
takrälsspåret (alternativt mittersta spåret om du har ett 6 luckor)
22. Vinkla in nederkanten på luckan över mottsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild
15)
23. Upprepa punkt 21‐22 med den motsatta sidan
24. Har du ett 6 luckors system upprepa punkt 21‐24 med luckorna på det yttersta spåret.
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Montera mellandörrstätning
För att ditt uterumssystem ska vara så tätt som möjligt, är det nödvändigt med en tätning på tak‐ och
golvräls där luckorna möts. Det system som vi levererat till dig är denna tätning förmonterat på
golvrälsen (bild 20) , men inte på takrälsen. OBS detta moment kan inte göras innan man lyft på
luckorna.
Det som du nu ska göra är att montera mellandörrstätningen på takrälsen precis på motsvarande
ställe som den förmonterade tätningen på golvrälsen
25. Tryck i gummitätningen mellan spåren på takrälsen (bild 21). Tänk på att tätningen ska
fixeras fast av falserna på tätningen.
26. Tryck på borsttätningspaketet (bild 22), så att flänsarna på paketet kommer in under falserna
mellan rälsparen.

27. Skjut gummitätningen och borsttätningspaket längs takrälsen till rätt läge (motsatt sidan av
den förmonterade mellandörrstätningen på golvrälsen).
28. Skruva fast tätningen lite lätt.
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Montera avlyftningskydd
Det sista momentet innan du kan börja njuta av din produkt från Halle är att montera
avlyftningsskydden. Skyddens funktion är att säkerhetsställa att man inte oavsiktligt kan lyfta av
luckorna från rälsen.
29. Börja med att montera avlyftningsskyddet på samtliga luckor (bild 23)
30. Lossa skruven på avlyftningsskyddet på luckan. För ner det rörliga plastskyddet mot
golvrälsen respektive takräls. Fixera skyddet i rätt läge med skruven (bild 24)
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