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Boring og montering af topskinnen

Fig. 1 a

Topskinnen leveres uden forborede huller.
Huller bores med et 5 mm bor (50 til 80 cm mellem hullerne), og topskinnen monteres i
åbningens forkant se fig. 1 a og 1 b. Hvis du har valgt soft close, skal boksen mærket A i
fig. 1 c, sættes nær de forborede huller.
Om fler infästningshål/ fästpunkter valts än det finns förmonterade distanser så placera ett
2mm tjockt föremål som egen distans nära infästningspunkten före åtdragning av skruv.

Fig. 1 b
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Fig. 1 c
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Topskinnen leveres med vægvinkler. Den øverste del af topskinnen placeres i den højde
(H) som er bestilt. Se fig 2. Sæt vinklerne på væggen lige over åbningen.
Montering af bundskinne, se punkt 3.

Fig. 2
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Montering af topskinne på væg

Bild 4B

Page 2 of 4

Forbrugerkontakt
Danmark

Tel. 56 64 13 24 Fax. 56 64 13 27
E-post:elfadk@elfa.com

www.elfa.com

Estetic

MONTERINGSVEJLEDNING

3

Fig. 3 a

Montering af bundskinnen og dørene.

Skinnesættet skal monteres på en plan overflade.

Fig. 3 b

Læg bundskinnen løst på gulvet lige under topskinnen.
Hvis topskinnen skal monteres på væggen skal bundskinnen ligge lige under topskinnen,
så den stikker lige meget ud på i sider.
Start med at justere bundhjulet med en stjerneskruetrækker. Justeringsskruen nås ved at
løfte gummilisten ud af sporet. Se fig. 3 a og 3 c.

Fig. 3 c

Tryk gummilisten på plads igen. Se fig.3 b.
Hvis skydedørsløsningen er bestilt med soft close: Når dørene er monteret fjernes
sikkerheds-anordningen på hjulene. Se fig. 3 d.

Fig. 3 d

Den nedbyggede etsporsskinne skal monteres inden det nye gulv lægges. De øverste
kanter skal ligge plant med overkanten af gulvet, dette for at bevare justerings muligheder
af højden på dørene. Se fig. 3 f.
Sæt den bagerste skydedør på plads først. Løft skydedøren op i topskinnens bagerste
spor. Se fig. 3 e.
Sæt til sidst bundhjulet i det bagerste spor på bundskinnen.
Marker bundskinnens endelige placering med en streg på gulvet. Tag skydedøren væk.
Bundskinnen sættes fast med dobbeltklæbende tape eller der bores huller og sættes fast
med skruer.
Sæt samtlige skydedøre på plads. Start med de døre som skal køre i det bagerste spor.

Fig. 3 e

Justér bundhjulet så døren går lige på væggen. Løft let i døren samtidig. Se fig. 3 g.
Hvis du har en dør med soft close: Aktivér soft close beslaget ved at skyde dørene til
begge sider.

Fig. 3 f

Fig. 3 g
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Positionsstop
1. Stil døren så der er lige meget overlab på begge sider.
2. Lav en markering på topskinnen ved rammens yderside.
3. Skyd døren til side.
4. Sæt positionsstoppet fast med skruen ved markeringen.

Lys (tilbehør)
Lysbåndet er monteret i topskinnen og kan sættes direkte i stikkontakten.
Kablet må ikke flyttes. Det er monteret i højre side fra fabrikken.

Rengøring og vedligeholdelse
Spejle
Hvis du får pletter på spejlet skal du bruge vinduesrens. Hvis det ikke virker kan du forsøge
med et barberblad eller ståluld.
(N.B. Kun ståluld ikke Scotch-Brite™ eller lign.) Hverken et barberblad eller ståluld vil ridse
spejlet!
Skulle der på trods af vores kvalitetskontrol være en plet eller rester af lim fra produktionen,
rens det da efter ovenstående metode.
Finér panel
Der kan være lidt støv på bagsiden af finér panelet. Støvsug eller tør af med en fugtig klud.
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