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Monteringsveiledning glasskyvedør i Ti5060 vegg Side 2

Oppstart:

Kontroller mål på glass. Aktivt glass har takhøyde minus 95 mm (+/-10mm) Fast glass har

takhøyde minus 70 mm (+/-10mm). Vi anbefaler montering av skinne mot skjørt pga. topphengt

system. Har glassveggen tilstøtende skillevegger må denne avsluttes maks 65 mm fra ytterkant

skjørt. (se egen skisse for tettfelt løsning.)

Som enkel skyvedør kan aktivt glass monteres på innsiden, ellers skal aktiv del monteres

mot korridor.

Beskrivelse av profiler:

O. skyveskinne L=6000 mm

P. fastglass skinne L=6000 mm. Klipses sammen

med O før montering i skjørt. For 8 og 12 mm glass

N. dekkappe L=6000 mm. Klipses på til slutt når 

skyvefelt og fast glass er montert. Lik begge sider.

Q. std. Ti5060 profilsystem L=5000 mm. Monteres 

på gulv der fast glass kommer. Gangåpning i 

skyvedør er uten profiler eller terskler.

PS:

Inngår slagdør i kontorfronten benyttes

ikke skyveprofiler i dørens bredde. Q std. Ti5060 profil

Dekkappe kan benyttes om dør slår inn i rom.

PS:

Inneholder lokalet fast glassvegg i hele

vegglengden kan profil Q benyttes i tak, gulv 

og evt. mot eksisterende vegg.

Oppstart montering:

Start med å tilpasse profil O og P på lengden og klipse dem sammen. Tre inn hjul (A.) med

demp (C.) og stopper (B.) (se skisser på neste side) etter hvor mange skyvedører som inngår

i vegg lengden. Monter deretter skyveskinnen mot korridor min 13mm  fra ytterkant skjørt.

Viktig at profil O har tilstrekkelig med skruefeste.

N. (dekkappe)

P. (fastglass  skinne)

O. (skyveskinne)

N. (dekkappe)
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Demper stopper og hjul:

Monter 2 stk glassholder (E,F,G,H,J,K,L og M) pr. aktivt glassdørblad iht. tegning. Pass på at denne

står vinkelrett tett mot glasskant i topp. Husk å feste E og J (en høyre ,en venstre) med settskruer

Oppheng sett ovenifra med høyre og venstre oppheng:

KORRIDORSIDE

Fester til glassdørblad, samt hjul, oppheng og endestyring nede(I)

Det er nå klart for å hekte aktivt skyvedørsglass i hjuloppheng (A.) Går skyvedørsblad forbi

skillevegg/ fast glass har dørblad overlapp på 30 mm. Overgangen fra aktivt til fast glass har alltid

overlapp på 45 mm.

Juster inn dør med tilstrekkelig klaring mot gulv og korrekt parkering av dørblad i åpen og lukket 

posisjon med demper. Styrekloss med fast glassfelt må monteres i gulv slik at avstanden mellom

fast glass og skyveglass er ca 25 mm.

Horisontalsnitt skyvedør:
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Videre monteres fast glass i profil P med pakning for lukkeprofil

mot tak og standard profil Q mot gulv. ( Se generell

monteringsveiledning for Ti5060 glassvegg) Pakning til feste av

Fast glass som tilstøter eksisterende vegg fuges glass i profil P:

uten vertikal profil. Synlige ender (skillevegg)

avdekkes med aluminiums dekklokk. Fast glass 

som går mot skillevegg legges 20-30 mm inn på stu

skillevegg.

Horisontalsnitt skyvedør med skillevegg:

Oppheng med fester til skyvedørsblad sett fra siden.


