Monteringsbeskrivning Tärnaby Vikdörrar Aluminium
Denna modell är golvgående vilket innebär att den rullar på räls i bottenskenan. Det är därför
av yttersta vikt att vikdörren står stabilt och att tröskeln är RAK. Minsta millimeterskillnad
påverkar funktionen på hela vikpartiet. Det är otroligt känsligt.

1. Plocka ur glasen om de sitter i karmarna. Detta görs enkelt genom att ta loss
glasningslisten på insidan. Dra loss gummitätningen och sedan glasningslisten.
(se bilagan ”Urplockning av glas”)

2. Borra hål för skruv i karmen om det inte redan är gjort.
OBS borra bredvid köldbryggan. Se bild bredvid.

3. Säkerställ att hålet där vikdörren ska sitta har en överliggande balk eller liknande som
inte sviktar det minsta. Vikdörren har ingen bärande kraft själv överhuvudtaget
eftersom alla dörrar kan öppnas.

4. Montera karmen i väggen med vanlig skruv med platt skalle. Kontrollera att allting är
absolut i våg och 100% rakt åt alla håll och kanter. Vi kan inte nog understryka hur
viktigt detta är! Det räcker inte att det är ”inom linjerna” på vattenpasset utan
det ska vara i mitten mellan linjerna.

5. Montera i glasen igen på samma sätt som de togs ut fast bakvänt. Börja med att sätta
dit glasningslisten och sedan tryck tillbaka gummitätningen. OBS. Klipp inte av
tätningen om den verkar för lång utan tryck in den tills hela sitter fast.
Om dessa instruktioner har följts så ska vikdörren fungera utan problem.
Är det svårt att öppna eller stänga så är det inte monterat rakt. Kontrollera då var det är
ojämnt och åtgärda det innan skador uppstår.
Det är otroligt känsligt att det är rakt på alla håll! Och då menar vi rakt!
Alla våra vikdörrar testas och kontrolleras så att de fungerar innan de skickas till kund.
Brister i funktion eller skador som uppstått på grund av felaktig montering täcks inte av
garantin och ersätts ej kostnadsfritt.
Om Vilenta blir tillkallade att rycka ut på grund av bristfällig funktion eller för att åtgärda något
problem gäller följande:
Visar det sig att problemet beror på felaktig montering och Vilenta anlitas att åtgärda det så
debiteras en konsultavgift på 980 kr per timme + moms till den hantverkare som monterade
vikdörren. Beror problemet däremot på tillverkningsfel så utgår ersättning kostnadsfritt.
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