
Allmänt

Skärmväggarna levereras på specialgjorda 
transportpallar som skall skydda de känsliga 
laminatskivorna under frakten och lagringen. 
Aluminiumprofilerna packas alltid i skilda paket
med kantskydd. Beslagen och skruvarna 
medföljer i ett skilt paket.

Märkning 

Varje rums profiler packas tillsammana och 
rummets nummer märkt på Element märks enlig 
följande:

OL  Dörr
 Dörrens öppningsriktning märks enligt  
 följande
+  Vänsterdörr
++  Högerdörr
ES  Frontvägg
VS  Mellanvägg
SS  Duschvägg
YL  Övre del, för väggar högre än normalt

Exempel på märkning

1. Rumsnumrering

2. Elementbeteckning

3. Elementens ordningsnummer
Olika stora skivor med samma elementbeteckning
som hör till samma rum, har ett fortlöpande 
ordningsnummer.

MONTERINGSANVISNING 
FÖR LTT 24 SKÄRMVÄGGAR

Montering av skärmväggar

1. Aluminiumprofil nummer 1 som är 1955 mm
lång fästs i rummets väggar. I dessa profiler 
fastsätts mellanväggarna och frontväggens 
ändbitar. Använd skruv 4 x 40 mm. Profilens 
undre kant skall vara 120mm mm från golvet. 
Kontrollera att profilernas övre kanter är på 
samma höjd.

3 ES 3
3.
2.
1.

Fig. 1

Mått på dörrförsedda skärmväggar

19
80

12
0

21
00

12
00

16
00

900900 1600

1200

Mått på duschväggar
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2. Placera mellanväggarna lodrätt in i profilerna 
och fäst med skruvarna 4 x 20mm. Lägg ett 
120mm stöd i framkanten av mellanväggen.

3. Fäst den 1955 mm långa aluminiumprofilen 
nummer 1 i frontväggen med skruvarna 4 x 
20mm. Kontrollera att profilen och skivans nedre 
kant är i linje. Lyft frontväggsbitarna på plats och 
fäst dem i mellanväggarna och sidoväggarna 
med 4 x 20mm skruvar. Placera därefter profil 
nummer 5 att ligga på frontväggen med 
öppningen neråt. Dörröppningen bör vara är 
615mm. Om inte frontväggen går från vägg till 
vägg, utan bildar ett så kallat fritt hörn, används 
profil nummer 3.

4. Skruva fast profil nummer 5 med skruvarna 4 x 
20mm i övre kanten av frontväggen. Kontrollera 
sedan att också övre ändan av dörröppningen är 
615mm. Skruva in ställtapparna i nedre ändan av 
dörrprofilen nummer 2. Märk sedan ställtappens 
hål i golvet med hjälp av dörrprofilen och borra 
ett 6mm:s hål. Fäst sedan dörrprofilen nummer 
2 i frontväggen med hjälp av skruvarna 3 x 
35mm. Fäst gångjärnsprofilen med två skruvar 
3 x 35mm och lås profilen med 4 skruvar 3 x 
35mm. Täckprofilen nummer 7 fästs i U-profilen 
som sitter i dörrprofilens övre kant.

 
5. Fäst sedan dörrbladen med skruvarna 3 x 
35mm.

6. Fäst sedan trycken och vreden. Gör ett 
hål i frontväggen för låstungan. Kontrollera 
dörröppningarna och justera dem vid behov.

7. Fäst till sist låsets täckprofi l enligt Fig. 6.
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Montering mot vägg
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