Montering av PANORAMA NORDIC lyft- och skjutdörr
För att göra funktion av PANORAMA NORDIC lyft-och skjutdörr bra, bör du se till
att dörren är monterad på rätt sätt. Läs denna instruktion noga innan du påbörjar
arbetet!
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1. Golvet under tröskeln ska vara utjämnat och förberett för montering av
dörren med hjälp av skruvar. För golvutjämning är det mest lämplig att
använda block med max 30 cm avstånd i-mellan. Blocken limmas eller fästs i
golvet med spikar, för att undvika förskjutning. När dörren är satt på plats,
bör tröskeln fastställas med hjälp av en skruv på varje sida eller två skruvar
om dörren är mer än 249 cm bred. Utrymmet under tröskeln bör isoleras
mycket väl - hela vägen till utsidan av locket.
2. Tröskeln bör riktas längs hela - se till att du använder en linje för att
kontrollera. Använd den skjutbara delen av dörren för att anpassa den låsta
ramens kilar, och undvik luckor mellan dörren och karmen både på toppen
och botten av dörren. De sidoramarna bör gå exakt parallellt med den
skjutbara delen.
3. Dörren ska monteras med block och kilar som den visas i bilden. OBS: 4
fästpunkter på varje ramsida. Fäst dörrposten med 1 skruv genom varje
block.

4. Toppen av ram får inte belastas. Den kan bara vara skruvad fast på balken
ovan (se bilden).
5. Ett utomstående lock under tröskel skall monteras. I extrema
väderförhållanden såsom stark vind och regn, bör avståndet från den nedre
kanten av tröskel till utsidan av golvet/marken inte vara mindre än 10 cm.
Obs: Avståndet från den yttre kanten av tröskel till basen bör inte överstiga
2,5 cm.

Underhåll av PANORAMA NORDIC lyft- och skjutdörr
Alla obehandlade ytor måste skyddas från yttre påverkan. Regelbunden behandling
med färg ger ett tillräckligt skydd. Det är oerhört viktigt att tillämpa den första
färglager direkt efter dörren är installerad i byggnaden. Tätningar och lös inredning
bör inte täckas med färg. Tröskeln är från fabrik och har behandlats med olja för hårt
trä. Tröskeln bör behandlas minst en gång om året.
Rengöring:
Insidan: måste tvättas med vatten och ett milt rengöringsmedel. Utsidan: spraya på
rent vatten, tvätta med ett neutralt rengöringsmedel och tvätta bort med rent vatten.
Målning:
Ytor måste förnyas när miljö gör det nödvändigt. Inspektera minst en gång om året.
Skadestånd i färg måste repareras genom slipning försiktigt, med hjälp av fint
slippapper, följt av två färgskikt. På utsidan har färgen vara avsedda för
utomhusbruk.
Kom ihåg: tätningar och lös inredning bör inte vara täckt med färg.
Kontinuerligt underhåll:
Spår av aluminium på tröskeln måste hållas rena. Kontrollera tätningar och
inredning.
Periodiskt underhåll:
Rörliga delar (inte hjul) måste smörjas en gång om året, eller när du tycker att det är
nödvändigt.
Vi vill påminna dig om att din lyft- och skjutdörrar från Panorama NORDIC är gjort
av trä. Trä är ett ”levande” material och det tenderar att krympa eller svälla på grund
av klimatförhållandena, trots att produkten är felfri.

