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(43mm + dørens højde + 10mm) er afstanden mellem det 
færdige gulv og den vandrette linje, som du skal markerer 
med blyant for sporet.

Tjek om dit gulv er lige. Hvis ikke skal du måle afstanden fra 
det højeste punkt på dit gulv.

Sørg for, at den vandrette linje har samme længde som din 
skinne længde. Så kan du let finde linjen gennem hullerne i 
skinnen når du skal markerer til hullerne. Følg de næste trin.

Hold din skinne mod væggen, så den markerede linje kan 
ses gennem skinne hullerne.

Marker en krydsende linje i midtpunktet af hvert skinne hul.

Fjern skinnen igen.

Hvis du monterer skinnen i en væg af mursten, beton eller lign. 
Skal du bore dine huller med et 12 mm bor. Hvis du monterer i 
en træ væg, behøver du ikke at bore huller.

Sæt en dør prop på enden af sporet og bruge skruenøgle til 
bolten: (se nedenfor)

Fastgør enden af sporet på væggen løst.



Sæt din dør til hvileposition

Brug dit vaterpas til at stille døren lige.

Når døren er i åben position, skal du placere 
gulvskinnen halvvejs ind i dør-noten i bunden 
af døren.

Dobbelttjek, at din dør er i vater.

Hold gulvskinnen fast i positionen, og marker 
centeret af begge huller i gulvskinnen.

Brug et 6mm bor til at bore 2 huller i gulvet hvor du 
har markeret.

Sæt rawlplugs begge huller.

Gentag trin-1-3 og trin-1-4 og hold gulvskinnen 
fast når du monterer skruerne i gulvskinnen.

Nu har du installeret din skydedør.

Sving skinnen op til vandret, derefter gentage 
trin-c i den anden ende af sporet. Gentag på alle 
resterende midterste spor huller.

Gentag på alle resterende midterste spor huller.

Spænd alle bolte helt fast med din skruenøgle. 
Vær omhyggelig med ikke at overspænde dem 
så rawlplugsene ødelægges.

Nu har du installeret køreskinnen.

Hvis der ikke allerede er lavet en not i bunden af døren, 
skal der laves en på 7mm i bredden, 20mm dyb. Noten 
laves lettest med en rundsav eller fræser. Noten skal 
bruges i forbindelse med gulvskinnen.

Læg døren fladt ned og placer bøjlen med hjul hvor den 
skal monteres. Tegn en linje parallelt fra døren kanten. 
Afstanden afhænger af placeringen af din dør prop.

Placer din bøjle langs den linje, du lige har lavet.

Hold din bøjle på plads, afstanden fra døren kant til 
det første hul er 40mm og til det andet hul er 130mm.

Marker midten af begge bøjle huller.

Gentag på den modsatte side af døren.



Bor et hul hele vejen gennem døren med et 10 mm bor, midt i 
de afmærkede huller (Som du havde markeret fra trin-f.) Vær 
forsigtig og undgå skader på døren.

Gentag på alle dine hulmarkeringer.

Sæt en bolt igennem spændeskiven og gennem hullet fra 
bagsiden af døren, gennem bøjlen og monter møtrikken.

Bolten holdes på plads med sekskant-nøglen og møtrikken 
strammes med en skruenøgle. Du skal ikke stramme helt 
endnu – først når alle bolte er monteret 

Brug sekskant-nøglen og skruenøglen til forsigtigt at stramme 
boltene, passe på ikke at skramme din bøjle eller møtrik.

Gentag trinet på den modsatte side af døren.

Nu har du installeret dine kørebøjler til din dør.

Placer din afsporings-beskyttelse på toppen af døren i 
nærheden af bøjlen. Fastgør med en skrue til døren.

Drej den til siden, så du kan hænge døren på skinnen. 
Så kan du svinge den tilbage til den rigtige position og 
stramme den på døren. Dette er med til at forhindre 
døren falder ned fra sporet.

Løft døren op til skinnen i en lille vinkel og placer begge 
hjulriller på toppen af sporet omhyggeligt. Døren skulle 
nu kunne bevæge sig frit på skinnen.
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