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MONTERINGSANVISNING  BASIC / DESIGN

1-spår 2-spår 3-spår 4-spår

Anslagslist sida (* haken vänd inåt) Plaststyrning uppe/ nere

Utsida

Insida

Snäpphandtag insida std Spårtätning Isoler (ej vid enkelglas)

Montageskruv

4,2x41          4,2x32        Bricka
försänkt

Spårprofiler uppe/ nere

*

Till monteringen behöver du:

Skruvdragare med borr och bits
Vattenpass / laser 
Skruvmejsel med bits 
Fogspruta (med MS polymer 
tätningsmassa)
Bågfil
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MONTERINGSANVISNING BASIC / DESIGN

Höjd

Bredd

Tätningsmassa

50-60 cm

50-60 cm

Börja med att kontrollera hålmåtten i stommen. 
Måtten skall stämma överens med partiets bredd 
och höjdmått enligt följesedeln.

Kontrollera därefter att underlaget är vågrätt 
med hjälp av ett vattenpass eller en laser.

Montera därefter övre- och undre spårprofil 
parallella med varandra på insidan.

Borra 5 mm hål där skruvarna (4,2x32 mm) skall 
sitta. Lämpligt cc avstånd är 50-60 cm. Använd 
bifogad gummibricka under skruvarna i nedre 
spårprofilen. 

Foga mellan stolpar och spårprofil med MS 
polymer tätningsmassa för optimal täthet. 

Vid extra utsatta miljöer kan även undre spårprofil 
behöva tätas mot underlaget.

Använd MS Polymer och foga utifrån.

Plåtbleck med uppvik i kanterna är också en bra 
lösning för ökad täthet. Vi rekommenderar att 
detta isåfall utförs av en fackman.

Lyft dörr/fönsterbladet på plats och snett 
uppåt i övre spårprofilen. Sänk därefter ned 
partiet i nedre spårprofilen. 

Vid montering av nästa dörr/fönsterblad tillse 
att de hakar i varandra i mittmötet (enligt 
bilden till vänster).

Passa in anslagslisterna och skruva fast dem 
med skruv 4,2x32 mm.  

Observera att anslagets hake skall sitta på 
insidan för att snäpphandtagen skall fungera.

utsida   

 insida 
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MONTERINGSANVISNING BASIC / DESIGN

Montering av snäpphandtag invändigt:

Börja med att fästa handtagshuset i profilen 
med bif M5x16 skruv.
Hålen är förborrade och försedda med 
insatsgängor från fabrik.
Montera därefter de svarta täcklocken i över- 
och underkant av handtaget. Täcklocken 
skruvas sedan fast i handtaget med bifogade 
plåtskruvar.

Slutlig höjdjustering av luckorna görs med ställskruven 
placerad i varje ände av luckornas underkant.
(Görs med stjärnskruven ca 5 cm in i profilen). 

Total höjdjustering per sida är ca 3-4 mm.

Avsluta med att montera plaststyrningar uppe / nere 
som skydd mot oönskad avlyftning.

Spårtätningar medföljer till partier med isolerglas.(Tillval 
vid energi- eller enkelglas).

Montera tätningarna i övre- och nedre spårprofil, placeras 
där dörr/fönster överlappar varandra. Använd bifogad 
4,2x32 mm skruv.
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MONTERINGSANVISNING BASIC / DESIGN 
FAST PARTI

utsida      insida 

Montera övre- och undre spårprofil 
parallella med varandra på insidan.

Borra 5 mm hål där skruvarna (4,2x32 mm) skall 
sitta (cc ca 400-500 mm).
Använd bifogad gummibricka under skruvarna i 
nedre spårprofilen.

Foga mellan stolpar och spårprofil med MS Polymer 
tätningsmassa för optimal täthet.

Passa in L-profilerna på sidorna och skruva fast 
dem med skruv 4,2x41 mm försänkt. 
*Lämpligt avstånd mellan L-profilens insida och
spårprofilens räls är 15 mm.

Lyft luckan på plats snett uppåt i övre spår-
profilen. Sänk därefter ner luckan i nedre 
spårprofilen.
Springan mellan partiet och L-profilen på insidan 
kan fogas med MS Polymer för ökad täthet.

*15 mmFogas tätt

Utsida

Insida
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VPP SYSTEM AB
Tomasbacken 2, 574 37 Vetlanda

Tel 0383-170 10

www. vpp-system.se

Återförsäljare:

vppsystem vppsystem VPP system

MONTERINGSANVISNING VPP BASIC / DESIGN


