
Installation
medium svær

INSTALLATIONSVEJLEDNING 

SLIM / SLIM NEW YORKER 

1 FAST ELEMENT + 1 PINOLDØR

let

NB! Vi gør opmærksom på at dette er en 
generel vejledning, og der kan derfor være 
elementer som afviger fra det enkelte projekt. 
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1_ 4_

5_

3_

6_ Single topskinne 

Startprofil mod væg Sokkel

Kappe til friside

Cover til sokkel2_ Han/Hun clips

ACCESSORIES TIL FAST ELEMENT
Da dette er en generel vejledning, kan der forekomme elementer, som ikke er relevant for 
dit specifikke projekt.
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max. 300 mm max. 1000 mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING

1_ Opsætning af topskinne.

min: max:

14 22

1. Anvend "startprofil mod væg" til at bestemme
soklens placering i forhold til topskinnen.
Placér startprofil op i topskinnen.
Sørg for at startprofilet er i lod inden der
markeres på gulvet (evt. med malertape).
Lav gerne flere markeringer hen ad gulvet.

2. Eventuelle fodpaneler skal fjernes eller der skal
laves et hak i fodpanel, så der er plads til profilet.

3. Soklen skal placeres helt ind til tilstødende vægge
og klæbes til gulvet. OBS! Gulvet skal være rent
og tørt.

4. Coverprofil til sokkel lægges over - Skal ikke
skrues fast.

Læg 
coverprofilet  
horisontalt 
på  soklen

det er muligt at 
lave opklodsning, 
hvis gulvet er 
skævt. m
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Luft i topskinnen:
Ca. 20 mm  med en 40 
mm topskinne og 
40mm med en 60mm 
topskinne.

1. Startprofil placeres oven på soklen og fortsætter op i
topskinnen.

2. Clips skal IKKE monteres endnu.

Topskinne Single

1. Ovenstående viser afstand mellem skruer.

2. Forbor huller i topskinnen.

3. Anvend altid skruer og rawplugs, der egner sig til
loftstypen (medfølger ikke).

2_ Montering af sokkel 3_ Montering af startprofil mod væg
3
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

4_ Indsætning af fast element. 

NB! Elementet har et "langt ben" (sideprofil der går 
helt til gulv) i den fritstående side.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING 
MONTERING AF CLIPS

5_     Montering af clips: 

1. Tjek at der er ca. 20mm luft mellem startprofil(erne)
mod væg og det faste element.

2. Indsæt han/hun clips mellem startprofil(erne) og fast
element.

3. Start med at banke fra en ende af (enten oppe fra og
ned eller omvendt). Anvend evt. en gummihammer.

10  20mm.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING
ELEMENT MED EN FRISIDE

6_ : Afslutning med kappe. 

1. Afsprit sideprofil på det faste element.

2. Kappen klæbes til sideprofil.
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A ( 2 : 1 )

A

21.11.2017
Modell:F:\Technik\CAD Standards\Inventor\Bibliothek\Beschlagteile\12.49.015_Magnetband für
Bodenschiene\12.49.015_Index_B.ipt
Zeichnung:F:\Technik\CAD Standards\Inventor\Templates\Doku\Detail Zchng mit Schutzvermerk.idw

A ( 2 : 1 )

A

21.11.2017
Modell:F:\Technik\CAD Standards\Inventor\Bibliothek\Profile\12.48.0xx_Index_ohne.ipt
Zeichnung:F:\Technik\CAD Standards\Inventor\Templates\Doku\Detail Zchng mit Schutzvermerk.idw

5_ Dørstop

4_ Monteringsplade3_ Pickup Element2_ Sprosse, påklæbet1_ Topskinne til pinoldør

6_ Greb 7_ Bundskinne 8_ Magnetstrimmel til bundskinne

ACCESSORIES TIL PINOLDØR
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10_9_ Vægprofil
(tilvalg ved fodlister)

Pyntekappe til vægprofil
(tilvalg ved fodlister)
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FORSTØRRET ILLUSTRATION
VENSTREMONTERET

Object Quantity Item
1 1 PickUp element til top
2 1 Monteringsplade til bund
3 1 Ramme connector 
4 1 Dørstop 
5 1 Greb 
6 1 Bundskinne 
7 1 Magnettape - selvklæbende 
8 1 Magnetstrimmel til bundskinne
9 1 Sprosse

10 1 Dobbeltklæbende tape til sprosse
11 1 Topskinne, 
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31mm
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120 mm max. 500 mm

ca. 1 mm

3mm

1_ Indsæt stopper i topskinnen inden den monteres (såfremt den er tilvalgt).

Topskinne Længde = Lysningsbredde

Ø 5 mm  spånskrue
4,5 x 35 (rawplugs)

Indsæt stopper (såfremt den er tilvalgt) 

INSTALLATIONSVEJLEDNING
VENSTREMONTERET

Vaterpas

Midten af topskinne

OBS! Indsæt pinol i 
topskinnen inden 
opsætning.

Væg eller korpus

1. Fiksér
monteringsplade
(midlertidigt kun i det
lange hul)

2. Efter justering
fikseres
monteringspladen
permanent. Pinoldøren top-og bundskinne er 

leveret tilskåret med mindre andet er 
aftalt.

2_ Bor huller i loftet, montér pinoldørens topskinne horisontalt i forlængelse af topskinne til fast element. 
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3_ Ved fodlister. Hvis ikke der er fodlister, kan du springe dette punkt over. 

INSTALLATIONSVEJLEDNING
VENSTREMONTERET
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1. Lav et cut i fodlisten med en finecutter svarende
til bredden på vægprofilet.

2. Montér vægprofil mod væg. Den skal gå fra gulv
og op til underkant af topskinne.

3. Afsprit vægprofil og klæb pyntekappen på.

Ved fodlister 



31mm

31mm

4mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING
VENSTREMONTERET

Bemærk! Fjern ikke tapestrimlen, da bundskinnen 
først fastgøres senere.

6_

Installér første del af pickup 
elementet 31mm fra væg/korpus.

Anvend en 4mm unbrako. 
Anvend  ikke skruetrækker eller 
lignende til at fjerne pickup 
element.

4_ Installér første del af pickup element.

1. Indsæt pinoldør og justér
bundskinne herefter til
hullerne passer.

2. Markér bundskinnens
position med malertaper
eller lign.

5_ Tilpasning af bundskinnens placering 

Fiksér bundskinne med  kun 1 skrue i det lange hul for 
at garantere senere finjustering af bundskinne.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING
VENSTREMONTERET

 Udlign:
Vær opmærksom på at 
topskinne er monteret i 
korrekt vinkel ift. væg.

7_ Installér pinoldør - anvend ikke hammer.

Vaterpas

Anvend afdækningstape ell. 
lign. til at markere dørens 
position.

8_ Luk pinoldør, udlign og markér.

Z: Indsæt pinoldør i 
pickup elementet og 
fastgør.

Y: Indsæt dørens pinol 
i monteringspladen.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

Efter at have afstemt top- og bundskinne: 
Fjern pinoldøren og bor hul til 
monteringsplade. (Y)

10_ Installering af bundskinne.  

9_ Fjern pinoldør og bor hul til monteringsplade

1. Løft bundskinnen og fjern tapens beskyttelsesfilm forsigtigt.
2. Find bundskinnens placering vha. markeringerne og klæb den fast.
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2mm

12_ Justering af dørstop - kun relevant hvis stopper er tilvalgt. Såfremt stopper ikke er tilvalgt kan døren åbnes begge veje.

11_ Geninstallér pinoldør som tidligere beskrevet - anvend ikke hammer.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Positionér dørstop som 
ønsket og test funktionen. 

Justér pindens 
spændkraft til du opnår 
ønsket effekt og test 
derefter funktionen.

Z

Y

Z

Y

Z: Indsæt pinoldør i 
pickup elementet og 
fastgør.

Y: Indsæt dørens pinol 
i monteringspladen.

 Udlign:
Vær opmærksom på at 
topskinne er monteret i 
korrekt vinkel ift. væg.
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X Y Z
8 4 8

X Y Z

x mm

14_ Dobbelt pinoldør

13_ Sprosse påklæbes på  siden af topskinnen samt underside af topskinne for at skjule spor.

INSTALLATIONSVEJLEDNING
VENSTREMONTERET/ DOBBELTDØR

 Sprosse 28 mm

Dobbeltklæbende tape

Sprosse leveres i overmål og 
skal skæres til på stedet.
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NB! Ved dobbelt pinoldøre skal 
magnetstrimlen i bundskinnen 
deles på midten hvor de to døre 
mødes. Anvend en saks.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING
GREB

Selvklæbende tape
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