
let medium svært

Installation

INSTALLATIONSVEJLEDNING
FOLDEDØR MED MAGNETSKINNE

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

NB! Denne vejledning viser montering af en 
"venstremonteret" foldedør.
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5_ Tophjul med pickup element

2_ Sprosse, 28mm1_ Topskinne, S42

6_ Greb 7_ Stopper til topskinne
     (Valgfri)

10_ Magnetstrimmel til 
bundskinne

8_ Bundskinne

ACCESSORIES

12_11_ Vægprofil
(anvendes kun ved fodlister)

Pyntekappe til vægprofil
(anvendes kun ved fodlister)

4_ Monteringsplade3_ Pickup Element
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INSTALLATIONSVEJLEDNING
FORSTØRRET TEGNING

OBJEKT ANTAL BESKRIVELSE
1 1 Tophjul inkl. pickup element
2 1 Pickup element 
3 1 Hængsel til foldedør
4 1 Monteringsplade
5 2 Dobbeltklæbende tape til sprosse

7 2 Sprosse, 28mm
8 1 Greb
9 1 Bundskinne til magnetstrimmel

10 1 Magnetstrimmel til bundskinne
11 1 Stopper til topskinne (Valgfri)
12 1 Topskinne
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

2_ Montage af topskinne. (Illustration viser ikke loft)

1_ Indsæt accessories

Vaterpas

Midten af foldedørens 
topskinne væg eller

korpus

Z

Y

Z

Y

OBS! Indsæt accessories inden 
topskinnen monteres. 
Stopperen er valgfri og kan 
sagtens monteres/afmonteres 
efter at topskinnes er monteret.

Skruer og plugs til montage af  topskinne skal være 
tilpasset det pågældende materiale, som der skal bores i. 
Bæreevnen skal være mindst 30 kg pr. dør.

Topskinne Længde = Lysningsbredde

Placering af skruer: 

max 500mm

Forbor1. huller. Der skal 
skrue på hver side placeres en 

af pinol og 
maksimalt 

herefter må der 
være 50cm mellem 

hver skrue.

2. Fastgør topskinne i  loft
(indsæt accessories først).

3. Hvis vægprofil medfølger skal
vægprofiler monteres. Se
"Vægprofil ved fodlister".

4. Placér bundskinnes midte, så
den er i lod med topskinnens
midte(uens bredde).

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

1. Lav et cut i fodlisten med en
fine cutter 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.

Vægprofil ved fodlister
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4_ Installér første del af pickup element.

5_ Tilpasning af bundskinnens placering 

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Indsæt dørfag og justér 
bundskinne herefter til hullerne 
passer.
Markér bundskinnens position 
med malertaper eller lign. 

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

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

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

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

6_
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5 mm

DETALJETEGNING

Ved større installationer skal foldedøren 
monteres af mindst 2 personer.

Z: Indsæt det 
svingende fag i pickup 
elementet og fastgør.

Y: Indsæt fagets pinol i 
monteringspladen.

Lod:
Sørg for at væg/korpus og 
foldedør står i vinkel ift. 
hinanden.

7_ Installér det svingende fag. Hammer må ikke anvendes.

Vær opmærksom på retning 
og placering af pinol.
See page 15.

8_ Installér det kørende fag.

Tip: To plastikkiler kan være 
til hjælp under installeringen.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

10_ Fjern foldedøren og bor huller til monteringsplade.

9_ Luk foldedør, tilpas til døren er i lod og markér bundskinnens placering.

VaterpasAnvend malertape til at markere 
foldedørens placering.

Efter justering af bundskinne, fjernes 
foldedøren og monteringspladen bores. (Y)
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INSTALLATIONSVEJLEDNING 

11_ Installering af bundskinne.

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

Samling og installering af foldedør som beskrevet på side 9.

12_ 

NB! Ved dobbelt foldedøre skal 
magnetstrimlen i bundskinnen 
deles på midten hvor de to 
foldedøre mødes. Anvend en saks.
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

13_ 

Åben foldedøren en anelse. Indsæt 
tophjulet i klemmebeslaget og 
fiksér med skruen. Hjulet skal ikke 
bære foldedøren. Test funktionen.

Justering af dør:
Vær opmærksom på at væg og 
foldedør er i vinkel.

Placer stopper til 
topskinne.

Approx. 1
50 mm



INSTALLATIONSVEJLEDNING

14_ Påsæt sprosse.

    Sprosse 28mm

Dobbeltklæbende tape til sprosse.

Sprosser leveres tilskåret med 
dobbeltklæbende tape på 
mindre andet er aftalt.
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DETALJETEGNING 

Svingende fag

Påklæbet greb

15_ Placering af greb

Svingende 
fag

kørende 
fag



    

  

250 mm   250 mm 
  

10
0 

m
m

 

  
10

0 
m

m
 

DETALJETEGNING
HØJREMONTERET / VENSTREMONTERET

Venstremonteret
top pinol

Venstremonteret

bund pinol

Højremonteret
top pinol 

Højremonteret

bund pinol

Foldedøren reducerer åbningen med ca. 
250mm (målt fra væg til yderste kant af 
foldedør)

Afstanden til eventuelt inventarsystem 
skal være 100mm fra topskinne til 
inventarkant.
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AFSTANDE

Svingende fag kørende fag
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MULIGE FEJLKILDER

Sørg for at foldedør og væg er i 
vinkel med hinanden.

Sørg for at tophjulet sidder i 
spænd i klembeslaget.
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