
MONTERINGSANVISNING 

SKJUTDÖRR 

Palladium 4-delad med skjutdörrar  
Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas. 

Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av 

borrning under installationen. Borrade hål får ej vara 

genomgående utan måste bottna så att silikontätningen  

stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens 

föreskrifter. 

Skydda alla glaskanter och hörn noga! 

De får inte komma i direktkontakt med hårda 

underlag som tex klinker utan får endast ställas på mjuka 

underlag. Glas som går sönder under installation omfattas 

inte av garantin. 

Skydda kringliggande produkter/material innan installationen 

påbörjas så att de inte riskerar att skadas vid evt olyckor. 

Duschbyggarna ansvarar inte för skador på omkringliggande 

material. 

Eventuella skador på produkten skall reklameras innan 

monteringen påbörjas. 

Golv och väggars jämnhet/lutning måste tas i beaktande 

innan installationen påbörjas.  

Alla mått som anges är i millimeter.  

Se till att alla monteringsytor är rena och fria 

från fett innan monteringen påbörjas 

Använd endast sanitetssilikon som tätningsmedel. 

Vi rekommenderar att installationen utförs av 

yrkesinstallatörer. 

Installationen skall utföras enl anvisningen.  

Felaktigt monterade produkter omfattas inte av garantin. 

Glas med dekor eller frostning på ena sidan skall alltid vändas så att 

dekoren/ frostningen är på utsidan. 
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Montera rektangulära toppskenan med  
väggfästena och ovanliggande runda 
stödröret. 
Skjut på dörrstoppen på toppskenan och 
fixera en bit in.
Justera avståndet på slutet så att dörren inte 
kan slå i något vid öppning/stängning. 
Skjut på väggfästena och lås dom med 
insexnyckel. 

Fasta glasen monteras i en 15 mm djup 
U-profil mot vägg och golv.
 
Längden på väggprofilen skall vara samma 
som fasta glasens höjd. 
Längden på golvprofilen skall vara lika med 
glasets bredd minus väggprofilens djup 
(15 mm) minus golvbeslagets djup (19 mm), 
se bilden.

X = A - 15 mm - 19 mm

Vägg- och golvprofilerna limmas. 
Positionera dom med hjälp av dubbelhäftande 
tejp. Var noga med att de hamnar rakt och på 
samma nivå.Limma fast med silikon som även 
tätar, se moment 13.

Lägg lite silikon i profilspåren och ställ  
fasta glasen på plats.
Anpassa  silikonmängden så att glaset får 
kontakt med silikonet längs hela profilerna. 
Kontrollera lod och våg. 
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Glas fast parti 

Markera och borra hål för fästplattorna 
som toppskenans väggfästen skall fixera 
mot. Hålen skall sitta 11 mm innanför 
fasta glaset och 90 mm nedanför fasta 
glasets överkant, se bilden. 
Hålet i fästplattan är ovalt i höjdled för att 
skapa justermån. 

Skruva fast fästplattorna på respektive 
sida och anslut toppskenan. 
Lås med insexnyckel. 
Kontrollera noga att toppskenan hamnar 
i våg och parallellt med fasta glasen. 

Fixera toppskenan med det fasta 
glaset med de genomgående  
skruven, se bild intill.  

Montera handtagen och hjulen 
på dörrglasen. 
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Häng på dörren på toppskenan 

      så att hjulen hamnar mellan toppskenan och 

röret. I hjulupphängningen finns justermån att 

reglera dörrhöjden. Dörrens sluthöjd skall vara     

på samma nivå som fasta partiets   glas.   

Dörrens position kan justeras mha hjulens 

excentriska upphängning. Lossa 

centrumskruven lite så att den inte klämmer 

glaset så hårt (1). OBS! den skall fortfarande hålla glasen. Sätt nu en nyckel e.dyl i hålet på 

sidan av hjulet och vrid (2). På så vis justeras dörrglasets läge. När du är nöjd med dörrens 

position dras centrumskruven åt hårt så att allt fixeras (3). Kontrollera så att magneterna 

sluter tätt mot varandra längs hela glasen.     

Sätt på magnetlisterna på 
glasen. Listen skall liva med 
glasets över- och underkant.

Magneterna har en plus och 
en minus pol. 

Kontrollera så att de är 
rättvända och suger ihop 
ordentligt.
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Anslut styrbeslagen mot fasta glasen 
och limma dom mot golv. 
Kontrollera att dörrarna löper lätt 
genom beslaget. 

Styrbeslaget är vändbart. 
(1) visar hur beslaget ska vara vänt med 
fast glasparti till vänster, (5) visar det 
omvända. 

(2) – (4) visar hur du ändrar beslagets 
orientering. 

Sätt på tätlisten på fasta glasets ytterkant. 
Börja nerifrån och klipp av den uppe vid  
toppskenan.  



13     Täta/limma fast längs 
profilernas utsida.

Silikon skall härda i 24 h innan duschen tas i bruk 




