
Monteringsanvisning Uisolert Skyvedør 

 

 

1. Montering av avrettings profil.  Finn høyeste punktet på gulvet og merk stedet. Legg så avretnings profil i 

åpningen og merk over høyeste gulv punkt på avretnings profilen. Borr første hull i avretnings skinne på 

høyeste punkt merket og deretter videre med en avstand på ikke mer en 600mm. Skru så fast avretnings 

profil på høyeste punkt merket. Gå så ut fra høyeste punkt og monter avretnings profilen 100% i vater. 

   
 

 

2.  

 
 

 

3. Forboring av toppskinne. Forboring blir gjort i det midterste kammeret på spikerslag med en avstand på 

600mm.        (Toppskinne skal ikke monteres nå kun klargjøring.) 

 
 

 

4.  

 

NB: hvis en ikke får bunnskinne 100% i 

vater så vil dørbladene sakse i lukket 

posisjon. 

Toppskinne. Forbores i midtkammer.  

(Med mindre topp bjelke er dobbel satt 

sammen av 2` som skaper skjøt i trevirke. 

Da skal begge ytterste kammer forbores.)  

 

 

Legg så bunnskinne på avretnings profil. 

Den skal ikke limes eller skrues til 

avretningsprofil. Når en fuger/tetter 

senere vil dette låse av bunnskinnen. 

 



 

 

5. Nå kan det være fordel om man er to personer. Alle dørbladene plasseres på bunnskinne i korrekt rekkefølge 

(se bilde under). Når samtlige dørblader er plassert på bunnskinne vippes dørblader ut av åpningen og 

toppskinne legges på topp av dørblader.  

 

6.  

 
 

 

7. For å enkelt finne korrekt plassering på toppskinne skyv dørblad over til den ene siden (like ved ytterste hull 

for skruer.) Bruk vater på dørblad, finn lodd og skru fast. Gjenta prosessen på motsatt side. 

 

 

8. Juster så høyde på toppskinne slik at denne også er i vater før en skrur fast resten av toppskinne.   

 

                                          

 

 

 

 

Snitt av dørblad satt i korrekt rekkefølge 

samt nærbilde av sideprofiler som griper 

hverandre på korrekt måte. 



 

9.  

10.  

11.  

 

 

 

 

Garasjeprofiler. Før montering av 

garasjeprofilene må forbore i ønsket høyde og 

posisjon.  

Sjekke så hvilke side børsten sitter i 

håndtaksprofilen og sørge for at børsten i 

garasjeprofilen ikke havner på samme side ved 

montering.  

 

 

Håndtaksprofil parkert i garasjeprofil. Med 

korrekt plassering av børster. 

 

Montering av garasjeprofil. Som på bilde plasseres 

garasjeprofil på korrekt spor. (korrekt spor er 

avhengig av side og antall dørblader) Bruk utstansing 

i garasjeprofil som hjelpemiddel for sentrering av 

garasjeprofil.  

Garasjeprofil skal klosses 2mm ut fra vegg. Dette er 

for å gå klart endebeslag i bunnskinne og skape bedre 

vedheft ved fuging/tetting på begge sider av 

garasjeprofil.    



12. Montering av Låsetapp. Krever 8mm bor, 9mm bor og skiftenøkkel.  

13.  

14.  

15.  

16.  

Skyv dør inn i garasjeprofil. Fra «Lippe» på 

håndtaksprofil og 10mm inn på garasjeprofil. 

Bor med 8mm gjennom både garasjeprofil 

og håndtaksprofil. 

Skyv så dørblad ut av garasjeprofil og utvid 

hullet til 9mm. 

Monter så låsetapp i garasjeprofil. (skru fast med skiftenøkkel) 



 
 

17. Fuging/tetting. For å oppnå best mulig resultat blir eventuelle gliper mellom gulv og bunnskinne, tak og 
toppskinne, vegg og garasjeprofiler fuget med Flexifug.  
 
 

18. Vedlikehold: Bunnskinne må holdes ren og rengjøres etter behov. Blir det for mye smuss og skitt i bunnskinne 
kan dreneringer tette seg og smuss/skitt legger seg på hjulbane.  
 

Smuss/skitt på hjulbane vil resultere i unødvendig stor slitasje på både skinne og hjul. Over tid kan dette                                                             
ødelegge både skinne og hjul. 

Dette systemet er laget som vær og vindskjerming og kan ikke anses som et helt tett system. 

 

Utstyr nødvendig for montering. 

Drill / skrumaskin eventuelt slagbor maskin om en skal montere i betong 
Vater (min 600mm størrelse) 
Bor 5mm – 8mm – 9mm (eventuelt 6mm betongbor) 
Skiftenøkkel 
 
Vi anbefale å kjøpe monterings sett som inneholder det som trengs av klosser, skruer og fugemasse. 
(ved ekstremt store skjevheter er det behov for ekstra klosser og fugemasse.) 
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