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VIGTIGT
De vandrette profiler skal være monteret helt vandret, med en maksimal tolerance på
+2mm (op) og -1 mm (ned) målt på midten over hele profilets længde (se skitse).

+2
-1

+/- 2

Det lodrette karmprofil ved foldeglassenes parkering skal være monteret i lod med en
maksimal afvigelse på +/-2 mm (se ovenstående skitse)
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SAMLING AF ELEMENT
Sideprofilerne fastskrues til top- og bundprofil med 6,3x38 mm T30 (torx) skruer,
Børstetætningerne på top- og bundprofilerne afkortes med en skarp kniv eller stemmejern i
flugt med alu-profilets længderetning.
Før samling kontrolleres det at låsekarmen er monteret i bund profilet.
Hvis overkarmen er med justerbart profil (+/- 7mm), monteres der ende - fuge plade i begge
ender.
Skrue 3,5x13 DIN 7981C, Art. A90554
Skrue 6,3x38 DIN 7981C, Art. A90557
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Ende - fuge plade, Art. A77017

MONTERING AF FOLDEGLAS
OPSÆTNING AF GLAS
Glassene er normalt pakket i monteringsrækkefølgen. Og glassene monteres i følgende
rækkefølge. Først monteres glas C (D ved fast glas), herefter monteres glas B, hvis der skal
monteres fast glas E monteres dette, og til sidst glas A.

Rullebeslag (2)

D

C

Styreklods (3)

Drejebeslag (1)

Drejebeslag,
1. glas (5)

B

B

A

E

Bunddrejebeslag (4)

Rullebeslagene (2) og styreklodserne (3) skal være løse/løsnes, inden glassene monteres.
Foldeglassene monteres ved at føre drejebeslaget (1) op i ud fræsningen yderst i profilet over
foldeglassene. Glasset skal føres i en lille vinkel i forhold til lodret under dette.
Glasset føres lidt ind mod midten, og bunden føres yderligere indad mod midten af elementet,
således at bunddrejebeslaget (4) kan føres ind i ud fræsningen i profilet under foldeglassene.
Bunden føres videre til højre, således at glasset nærmer sig lodret, og rullebeslag (2) og
styreklods (3) føres ind i de respektive ud fræsninger i profilet over og under foldeglassene.
Glasset køres til den modsatte side af elementet.
Dette gentages for de øvrige glas, idet der sluttes med glas A.
Hvis der skal monteres fast glas (E) monteres dette før glas A, se side 6
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Glas A fastgøres gennem de for borede huller i øverste profil i montagepladen på bagerste
beslag.

2 stk. M5x8
art. A90022
med skive 5,3/10
art. A91215
Glas A lukkes op og parkeres ind mod væggen.
De øvrige glas justeres således, at de hænger lodret og glaskanterne/rammerne følger
hinanden. Det gøres ved at skrue på møtrikken på drejebeslaget (1). Til dette bruges en 13 mm
fastnøgle.
Opsætning af fast glas
Fast glas efter sidste glas – Light og Silhouette.
Glas D monteres som det første, og sikres med et stop, stoppet monteres efter alle glas er
monteret og justeret og monteres således at glasset kan køre ca. 20 mm.

Stop
art. A47074
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Fast glas før 1. glas - Light
De faste glas monteres før det første glas A og monteringen udføres i følgende rækkefølge,
(glassene leveres med beslagene monteret).
1. Fra bunden af glasset afmonteres den ene endebrik og de to montagebeslag
2. Glasset monteres i top profilet
3. Montagebeslagene skydes på plads
4. Ende brikken monteres
5. Efter montering og justering af alle andre glas justeres og spændes det faste glas

Montagebeslag

Endebrik

Fast glas før 1. glas - Silhouette
Monteringen af det faste glas E udføres i følgende rækkefølge
1. Glas B, C og evt. D monteres
2. Skruen i låsekammen skrues af og låsekammen skubbes hen mod glas B
3. Det faste glas E monteres
4. Låsekammen skubbes på plads og skruen monteres igen
5. Glas A monteres
6. Evt. justering foretages ved at flytte beslagene i top og bundramme
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Montering af styrearm
Styrearmen, udført i sort plast, leveres
todelt. De to dele samles og monteres i
ud fræsningen i profilet over
foldeglassene. Styrearmen fastgøres med
de medfølgende 5,5x16 mm
umbracoskruer

Styrearm
Ind justering af foldeglas
5,5x16 pladeskruer
Glas A åbnes.
Art. A90576
Glassene B, C og evt. D justeres, med en
13 mm fastnøgle, således at bund og top
profilerne flugter og at afstanden mellem glassene er det samme i bund og top, glas A lukkes og
låsekammen justeres så glas A flugter med glas B.
Glas A åbnes igen helt.
Glas B køres hen mod glas A, således at drejebeslaget i toppen på glas B går i indgreb med
drejebeslaget på glas A.
Det kontrolleres nu at de to top drejebeslag går i indgreb med hinanden, og at der i bunden er
ca. 0,5 mm luft mellem skruen og bunddrejebeslaget.
Herefter drejes glas B lidt indad og rullebeslaget (2) presses let mod styrearmen. Samtidigt skal
man fastholde et tryk på siden af glasset, for at sikre at glasset fortsat er helt i indgreb i
toppen. Der må ikke være det mindste slup mellem drejebeslagene i toppen, i denne
position fastgøres rullebeslaget ved at spænde den for monterede sætskrue på beslaget, til
dette anvendes en 10 mm fastnøgle.
Styreklodsen (3) under glasset justeres og fastspændes.
Glas B åbnes helt og parkeres sammen med glas A.
Tilsvarende procedure foretages for de resterende glas.
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Justering af låsekam
Glas A lukkes op og parkeres ind mod væggen.
Låsekammen udgør den nederste låsning af glassene. Denne skal nu justeres på plads. Hvis
elementet er monteret korrekt, er sidekarmen i lod +1/-0 mm. I så fald skal låsekammen være
placeret således, at den for monterede skrue sidder midt i det aflange hul. Dermed hænger glas
A lodret. Hvis dette ikke er tilfældet, justeres låsekammen med skruen i det aflange hul.
Når den korrekte placering er fundet, og det
første glas er helt lodret, sikres låsekammen
med skruen 5x16 i det runde forsænkede
hul.

art. A90560

Der for bores i låsekammen med
et 3,5 mm bor.

Fjederbeslag (ikke ved stanglukke)

Låsekam

Fjederbeslaget kantes ned i profilet under
foldeglassene.
Glassene lukkes og fordeles således, at
afstanden mellem glassene er ens.
Det sidste glas fastholdes i lukket position og fjederbeslaget trykkes mod styreklodsen, således
at fjedertoppen er ca. 18 mm uden for beslaget. Opmærk placeringen med en blyant og luk
vinduet op igen.
Fjederbeslaget fastspændes med de to umbracoskruer. Der anvendes en 4 mm umbraconøgle.
Skruerne skal ikke strammes unødigt hårdt, da det kan medføre, at fjederen sætter sig fast.

Fjederbeslag

18±1
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Glassene kan nu lukkes. For at lukke glas A skubbes de øvrige glas ved hjælp af grebet på glas
B mod fjederen, og glas A kan lukkes. Ved indrammede glas skubbes der på rammeprofilet.
Fjederen hjælper med til at skubbe glassene tilbage i indgreb.
Hjul og de indvendige rulleflader i alu-profilerne smøres grundigt med siliconespray
for at sikre, at glassene kører let og ubesværet. Der må ikke bruges olie el. andre
smøremidler.
Oplukkesikring
Oplukkesikringen af kunststof presses ind og ned i ud fræsningen:

Oplukkesikring

Ventilationsbeslag
Der findes to typer ventilationsbeslag. Hvilket der skal anvendes afhænger af profilet under
foldeglassene.
Beslaget presses ned i rillen i aluprofilet og fastgøres med skruer.

110±3
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2,9x13 DIN7982C A2,
art. A90500

Parkeringsstrop
For at fastholde glassene i åben stand monteres den medfølgende parkeringsstrop.
Parkeringsstroppen monteres i en højde svarende til underkant af glassene og ud for
styreklodserne.
Styreklodserne har en slidse, som parkeringsstroppen føres ind i og på den måde fastholder ét
eller flere glas.
Ved foldedøre monteres stroppen i højde med dørgrebet, således at stroppen kan føres ind i
p-stropholderen på ydersiden af døren, se nedenstående tegning.
Der findes tre typer parkeringsstropper. En til skrueløs montage på et andet vinkelstillet
Windoor altanelement, en til montage på en væg og en til montage på væg for indrammede
foldedører. Windoor leverer ikke skrue/dybel, da dette er afhængigt af underlag.
Greb til døre
I elementer, hvor der er valgt en dørløsning, skal der monteres greb på alle glas.

Pinolskrue M6x20,
Art. A91010

Plastmanchet,
Art. A32530

Underlagsskive 6,4/25
Art. A91217
Bøjlegreb, Art. A77029

Messingmøtrik,
Art. A77024

P-stropholder,
Art. A77030
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