
MV- Skyvedør Elegant 
 

 

Montasjeanvisning  

1-fløyet skyvedør 



Side 2 

Levering og innhold: 

 

 

• 1 stk 26x100mm. sidestolpe anslag (del A) 

 

• 1 stk 26x100mm. fastfeltstolpe (del B) 

 

• 1 stk 38x100mm. toppstolpe- med innmontert opphengs-

kinne, U-profil, opphengsbeslag (del C) 

 

• 1 stk skyveglass (del D) 

 

• 1 stk fastglass (del E) 

 

• 1 sett bøylehåndtak (del F) 

 

• 1 sett tilbehør MV- Glassklemmer for skyveglass (del G) 

 

• 1 stk forboret alu. U- bunnprofil for fastglass (del H) 

        1 sett tilbehør (montasjeskruer, styretapper, flekklakk,      

        glassklosser for fastglass, bunnstyring skyveglass, plast   

        propper)  



Side 3 



Side 4 

Montering av skyvedørramme: 

 

1. Karm for skyvedør settes sammen liggende mot rett 

underlag. 

 

U-profil side for toppstolpe skal vende ut mot korridor-

side. 

 

Påse at beslag for kort/lang brems er monterte i hen-

hold til ønsket funksjon.                                          

(1 stk lang brems skal virke på anslag side) 

 

 

2. Konstruksjonen skrus sammen med 4 stk 

 4,5 x 70mm. senkskrue. 

 

 

  

 

 

  

 



Side 5 

 



Side 6 

Innfesting av skyvedørramme mot 
tilslutninger: 

 

3. Toppstolpe med innmontert opphengsskinne forboret 

 c/c 550, skrufestes til overliggende konstruksjon. 

 Benytt 4,5x50mm.- alternativt 4,5x70mm.senkskrue 

 til bærende konstruksjon. 

 

 Skyvedørens sidestolper skrufestes i forborede hull 

 med 4,5x35mm. panhode skruer. 

 

  Alu U- bunnprofil for fastglass skrufestes til underlag 

 med 3 stk 4,0x20mm senkskrue.  

  Medfølgende 2 stk glassklosser plasseres ca 50mm. 

 fra ender i profil.   



Side 7 



Side 8 

Innmontering fastglass: 

 

4. Påfør fugemasse i glasspor for fastfelt sidestolpe. 

 

 

 Fastglasset føres opp i U-profil i toppstolpe og settes 

 ned på 2 stk innmonterte glassklosser i alu U-

 bunnprofil. 

 

 

 Glassett sideforskyves inn i glasspor for fastfelt side-

 stolpe. 

 

 

  Påse at glassets polerte kant kommer ut mot skyve

 døråpning. 



Side 9 

 



Side 10 

Montering av beslag til skyveglass: 

 

5. MV-Glassklemmer monteres i utsparringer på            

skyvefeltet. 



Side 11 

 

 

6. Bunnstyring skyveglass monteres i område ved ende 

 alu U-bunnprofil for fastglass. 

 

7. Skyveglass monteres til beslag i opphengskinne. 

 

 Opphengs beslag  høyde (+/- 5mm) og sideveis jus-

 teres slik at dørblad støter/ bremser opp korrekt mot 

 anslagstolpe. 

 

 Kontroller at brems fungerer slik at dørbladet brem

 ses før det treffer karmside og åpningsside. 

  

8.  Monter medfølgende bøylehåndtak. Kontroller at 

 stopper griper inn og låser med en avstand på mini-

 mum 50mm. Før håndtak treffer fastfeltet (åpen stil

 ling). 



Telefon: 32 77 87 00 
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E-post: modulvegger@modulvegger.no 
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