
Montagevejledning

Vejledningen beskriver vores generelle anbefalinger til hvordan produkter fra Jern og Glas
monteres. Den korrekte montering afhænger af flere forhold og kan afvige ift. til vægtyper,
skævheder og placering. I vejledningen benytter vi ofte “emne” eller “løsning” som en fælles
betegnelse for glaspartier, døre og karme.
Det er vigtigt at du sikre dig at din emnerne ikke er beskadiget inden montering.
Vi anbefaler ikke at benytte glas sugekopper til at løfte emnerne.
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1. Kom godt i gang
Inden montage påbegyndes, anbefaler vi at kontrolmåle hullet hvor emnet skal monteres.
Det er vigtig af afklarer hvor emnet skal placeres og sikre at f.eks. forside og bagside vender
korrekt, samt at evt. døre åbner til den rigtige side. Det er muligt at tilkøbe et montagesæt
der indeholder skruer, rawplugs og kiler til fastgørelse i eksisterende vægge.
Såfremt løsninger består af flere dele der skal sættes sammen, medfølger alle nødvendige
samlebolte og dele til dette.

Billede: Montagesæt indeholder kiler, rawplugs og montageskruer. (Tilkøb)

Vi anbefaler at glasvægge og almindelige døre placeres minimum 10 mm fra hjørner eller
parallelle vægge.
Skydedøre placeres normalt uden på væggen med et overlap til hver side af dørhullet på
typisk 15 mm.

Billede: Emnet placeres minimum 10 mm fra hjørner af væg.
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2. Opmærkning til placering
Marker emnets forside eller bagside med blyant eller malertape flere steder hele vejen rundt
i hullet. Benyt et vaterpas til korrekt afmærkning.

Billede: Afmærk hvor emnet skal placeres med blyant eller malertape. Vi anbefaler at
benytte vaterpas eller krydslaser for nøjagtig placering.

3. Udskæring i fodpaneler
Såfremt der er fodpaneler, skal der laves en udskæring i disse med samme dybde som
emnet. De fleste emner har en standard dybde på 30 mm, men nogle emner har forstærket
profil med en dybde på 35 mm. Udskæringen kan udføres med en multicutter.

Billede: Udskæringen i fodpaneler kan udføres med en multicutter.
Billede: Eksempel på multicutter
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4. Opmærkning til montage skruer
Placere emnet ift. afmærkningen og opmærk med en blyant i montagehullerne. Såfremt
løsningen er med dør/døre, anbefales det at vente med opmærkning af huller mod loft og
gulv, da døre først justeres efter de er hængt på karmen. Når emnet er justeret ift. dør/døre
kan huller mod loft og gulv opmærkes. Såfremt eksisterende vægge er bygget af mursten,
gasbeton eller beton anbefaler vi at benytte rawplugs. Hvis væggen er lavet i træ, kan man
skrue direkte ind i disse uden rawplugs.

Billede: Opmærk med en blyant i forboret montagehuller.

5. Huller til rawplugs
Når alle huller er afmærket, fjernes emnet og hullerne bores i eksisterende vægge.
Isæt rawplugs og sørg for at de er banket helt ind i hullet. Emnet sættes tilbage og skrues
fast. Det er vigtigt at sikre rawplugs og skruer passer sammen. Vi anbefaler 10 mm
rawplugs.

Billede: Vi anbefaler at benytte 10 mm rawplugs.
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6. Justering af emner
Emnet justeres så vidt mulig med ligelig delt luft mod eksisterende vægge og loft. Ved alle
montagehuller placeres kiler mellem emne og væg hvis muligt.

Billede: Vi anbefaler at placere kiler ved alle montagehuller/skruer

7. Justering af hængslet døre
7.1 Når dør/døre er hængt på hængsler, justeres luft mellem dør og karm hele vejen rundt.

Figur 7.1: De røde cirkler indikere luft sprækken mellem dør og karm.
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7.2 Såfremt dørens hjørner ikke er plan på forsiden i “punkt 1” eller “punkt  2” skal modsatte
hjørne diagonalt flyttes frem eller tilbage.

Figur 7.2: De røde cirkler indikere hvor der diagonalt skal justeres.

8. Skydedøre med skinne
For at sikre den korrekte højde til skinnen, placeres skydedøren oven på 5 mm
afstandsklodser ud for dørhullet. Placer derefter skydedørsskinne oven på døren med den
korrekte højde afstand og opmærk hullerne med en blyant. Hvert enkelt afmærket hul
kontrolmåles fra gulv til hul for at sikre korrekt højde.

Billede på vej

9. Justering af skydedøre
Skydedøre fås med klassisk eller retro-skinne.
Højden på klassisk skinne justeres med via bolten i hjulsættet.
Højden på retro-skinne kan ikke justeres, så det er vigtigt at skinnen placeres i den korrekte
højde fra starten.

Billede på vej
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10. Justering af partier der samles med bolte
Såfremt løsningen består af flere sektioner som skal boltes sammen, anbefaler vi at bolte
først strammes til efter justering af emnerne og når alle montageskruer er sat i.

Billede: Vi anbefaler at samlebolte først strammes til når alle montageskruer er sat i sider og
toppen.
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11. Bundskinne
Såfremt løsningen inkludere en bundskinne, kan denne med fordel placeres således at
gulvsamlinger/sprækker dækkes. Bundskinne limes fast med alm. montagelim.

Billede: Bundskinne limes typisk fast til gulvet med alm. montagelim.
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