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Monteringsanvisning Beason skyvedører/vinduer

Det anbefales å lime alle grensenitt med Tec7 eller tilsvarende 

lim. Benytt rustfrie skruer i A4 kvalitet. Skruetype velges etter 

hvilket materiale det skal festes mot.

A. Lysåpning kontrolleres mot oppgitte mål på bestilte varer.  

Kontroller  alle lengder på topp/bunn og sideprofiler.

B. Styreskinne bunn (1) monteres med utstansede hull for 

dreneringsvann utover. Det er fall i profilen slik at vannet vil 

renne utover. 

C. U-profil topp (2) monteres i loddelinje, sentrert over 

bunnprofil (1).

D. Styreskinne topp (3) skyves opp i u-profil topp (2). Benytt 

evt. hjelpemann/teleskopstenger til å holde styreskinnen på 

plass, til skyvedørene er satt inn, slik at skinnen ikke faller 

ned.

E. For å finne ute hva som er topp og bunn på skyvedørene  

ser man etter hvor trinsene sitter, disse skal være i bunn (4). 

Skyvedørene løftes på plass, ved å sette de i rett spor i 

styrskinne topp (3), for så å vippe de inn over bunnprofilen 

(1). Start alltid med den døra som skal stå på ytterste spor. 

(Ved montering av luker/dører med integrert håndtaksprofil, 

er det forskjell på lukene/dørene. Skyvedørene som skal stå på 

ytterste og innerste spor, har ikke utfresing i topp/bunn ved 

integrert håndtaksprofil, på den siden av døra som stikker 

utenfor styreprofilen).

F. Sideprofiler (5) monteres ved å sette de først på skyvedøren 

som skal gå imot vegg. Skyv så døren (med sideprofilen på) 

mot vegg, for så å merke av korrekt plassering av sideprofilen 

på vegg. Sideprofilene (5) skal plasseres helt i bunn på 

styreskinne bunn (1). 

G. Trekk styreskinne topp (3) så langt ned som mulig, i begge 

ender. Styreskinnen skal ligge an på sideprofilene (5). Justèr 

styreskinne topp (3) slik at det blir likt inngrep på alle dørene. 

Styrskinne topp (5) låses mot u-profil topp (2) med skruer (6). 

Benytt èn skrue sentrert over hver vertikale lukeprofil, både 

på innside og utside av u-profil topp.

H. Eventuelle  låser monteres (se egen beskrivelese).
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