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Tip! 
Ved montering anbefales en kranvogn 
Vægt  2-glas  100 kg/breddemeter 
         3-glas  150 kg/breddemeter

VIGTIGT!   
Læs hele monteringsanvisningen  
inden du påbegynder monteringen!  
Hvis anvisningerne ikke følges,  
fungerer partiet måske ikke  
optimalt, og garantien vil  
ikke være gyldig.
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INDERSIDE INDERSIDE

YDERSIDE YDERSIDE

FAST SKYDE SKYDE FAST

Dør 2-delt/højre Dør 2-delt/venstre 

Håndtag standard Håndtag tilvalg

Håndtag med 
cylinderlås på  
indersiden

Skålhåndtag  
på ydersiden

Håndtag med 
cylinderlås på  
ydersiden

Håndtag uden 
cylinderlås på  
ydersiden

Karm/tærskelmål 2-delt
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INDERSIDE

YDERSIDE

FAST SKYDE FASTSKYDE

Dør, 4-delt

Håndtag standard Håndtag tilvalg

Håndtag med 
cylinderlås på  
indersiden

Skålhåndtag  
på ydersiden

Håndtag med 
cylinderlås på  
ydersiden

Håndtag uden 
cylinderlås på  
ydersiden

Karm/tærskelmål 4-delt
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A
B

2. Brug et langt vaterpas for at kontrollere,  
at stolperne står i lod, og at gulvet er i vater.
Brug fx trækiler (medfølger ikke) til justering.

1. Hulmål i væggen skal overholde
målene på din bestilling.

Kontroller diagonalmålene (A og B)
(Diagonalerne A og B skal være lige lange).

NB!
Karmens udvendige bredde- og højdemål = 
hulmål
inkluderer til skydepartier  stelstykke  15 mm                
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VIGTIGT!
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3. Sæt partiet på plads i det klargjorte hul.
Dræningshullet skal vende udad. 

4.   Afvej og brug afstandsklodser ved 
alle fastgørelsessteder.
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5. Forbor og skru karmen fast iht. skrue/
boreskabelon side 7.

Fastgørelse af karm til 2-delt parti.

Fastgørelse af karm til 4-delt parti.
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6. Bor hullerne i karmprofilen. Fyld skruehuller med silikone. 
Se eksempel på boreskabelon ovenfor.  
 Brug 6 mm bor. 
 Skru karmen fast.
 Rustfri skrue 5 x 100 mm med konvekst hoved (ikke inkluderet). 
 Skruehovedets diameter må ikke være større end 10 mm.
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9Boreskabelon  
2-delt dør
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10Boreskabelon  
4-delt dør
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Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

Vandnæse (ikke inkluderet) anbefales samt passen-
de tætning (ikke inkluderet) mellem karm og væg.

Tætningsmasse

Tætningsmasse

MS Polymer

MS Polymer



7. Tryk de medfølgende plastindsatser i drænings-
hullerne udvendigt på karmen.

Håndtaget peger opad, når 
døren er låst. 
Døren kan låses på en valg-
fri position langs skinnen. Håndtaget peger nedad, når 

døren er ulåst. 
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Låsning
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Montering af fast parti

Boreskabelon  
2-delt fast parti

2. Bor hullerne i karmens sideprofiler. Fyld skruehuller 
med silikone. 
Se boreskabeloneksempel til højre.  
Brug 6 mm bor. 
Skru karmen fast.
Rustfri skrue 5 x 100 mm med konvekst hoved (ikke inklu-
deret). 
Tætn/fug med skum og sæt eventuelle indfatninger på 
plads (ikke inkluderet). 
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1. Inden du sætter partiet på plads i væggen, kontrol-
leres om væg og gulv er i vater og lod, samt krydsmål. 
Brug kiler efter behov. Se side 4 og 5.
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Karmprofil fast parti



4. Brug derefter afstandsstykker af plast for at få den 
rigtige afstand mellem glas og aluminiumslisten.

3. Når du har skruet det faste parti på plads, 
trykker du aluminiumslisterne fast igen.

5. Gummilisten har en gul markeringslinje. 
Denne linje skal være vendt mod dig. 
Tryk (eller brug forsigtigt en gummihammer) 
gummilisten fast mellem glasset og aluminiums-
listen. 
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Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.
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Glas
• Glas skal rengøres som almindeligt glas.
• Brug et almindeligt middel til vinduespudsning, rigeligt med  
 vand og en blød, fnugfri klud eller gummiskraber.
• Husholdningssprit eller acetone kan opløse vanskelige   
 pletter. Sidol eller et andet skånsomt pudsemiddel kan   
 polere andre vanskelige pletter væk. Pudsemidlet fjernes  
 med husholdningssprit. Vask derefter ruden som normalt.
• Undlad at anvende en skraber, metalgenstande eller ståluld  
 til at fjerne vanskelige pletter.

Aluminiumsprofiler
• Anvend mild sæbe, opvaskemiddel eller blot almindeligt  
 vand til at rengøre profiler.
• Fjern snavs, der kan beskadige sporprofiler og hjul.
• I tilfælde af farveaflejring fra gummislisten på profiler og  
    skelet anvendes limfjerner til rengøring.

OBS! For at undgå personskade og fuglekollisioner
anbefaler vi, at f.eks. vores glas dekorationer ”rovfugl” eller
”svale” anvendes på alle glasoverflader.

Undgå kondens
Hvad enten man har valgt almindeligt glas, energiglas eller 
termoglas. kan man få kondens på ruderne. Kondens skyldes, 
at kolde overflader og kold luft holder dårligere på fugt end 
varme overflader og varm luft. I visse tilfælde kan kondens 
være et engangsfænomen, i andre tilfælde skyldes den mere 
langvarige fugtproblemer. Vi har herunder angivet de mest 
almindelige problemer og forslag til afhjælpning.

Fugt fra huset
Når man åbner døren mellem hus og udestue, strømmer varm, 
fugtig luft ud i udestuen. Hvis luften derude er koldere, konden-
seres fugten på de koldeste overflader. 
Afhjælpning: Ventilér/luft ud.

Fugt fra mennesker
Mennesker afgiver meget fugt, og er flere mennesker samlet, 
kan det være årsag til dug på ruderne. 
Afhjælpning: Ventilér/luft ud.

Fugt fra planter
Også planter afgiver meget fugt, og hvis man vil anvende ude-
stuen som kombineret drivhus/udestue, kan man få problemer 
med kondens.  
Afhjælpning: Mekanisk ventilation med f.eks. en badeværel-
sesventilator eller lign. 

Dårligt vejr
Hvis der falder meget nedbør inden for en kort periode, samti-
dig med at temperaturen falder hurtigt, kan denne kombination 
forårsage dug. 
Ingen forholdsregler: Problemet løser sig selv, når vejret æn-
drer sig.

Jordfugt
Har man et åbent lag af træbjælker og fugtigt terræn, kan 
jordfugten trænge op i udestuen. 
Afhjælpning: Anvend makadam eller sand under bjælkelaget. 
Der skal desuden lægges plastfolie i sand- eller makadamlaget 
som “dampspærre”. Alternativt kan man tætne gulvet.

Fugt fra betonplader
Det tager meget lang tid for en betonplade at tørre helt (mellem 
1 og 2 år afhængigt af ydre omstændigheder). I den tid afgi-
ver pladen fugt, som kan give dug. 
Afhjælpning: Ventilér fugten væk, og opvarm udestuen, når det 
er koldt, for at fremme udtørringsprocessen. Undlad at dække 
gulvet, da det holder på fugten.

Tætning mod konstruktion
VIGTIGT! Fastgørelse og forbindelse til terræn og facade løses 
af kunden. Inddæknings- og tætningstilbehør medfølger ikke. 
Se side 3.

Vigtigt med metalinddækning omkring partiet
Det er ekstra vigtigt med metalinddækning omkring partiet og 
tilsyn ved kraftig regn i kombination med vind, hvis partierne 
monteres kystnært eller på særligt udsatte steder.

Eloxeret aluminium
Hvis eloxeret aluminium anvendes udendørs, er det vigtigt, at 
det beskyttes mod kontakt med våd cement og mørtel under  
byggeperioden, da disse materialer indeholder kalk og er 
alkaliske i våd tilstand.

Vær opmærksom på følgende:

Vedligeholdelse
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