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MONTERINGSANVISNING - SPANSKVEGGER

DETTE MÅ DU TENKE PÅ FØR DU MONTERER:

• Les igjennom monteringsanvisningen og studer plantegningen og 
spesifikasjonen nøye. 

• La veggflatene ligge flatt til de skal monteres. 

• Kontroller at nivåforskjellen på gulvet ligger innenfor støttebenenes  
(art. nr. 550) justeringsområde. Støttebenet er justerbart mellom 135 og  
170 mm. Leveres med høyde 150 mm fra fabrikk.  

• Kontroller at de faste veggene som systemet monteres mot er i lodd.  
Ved større avvik justeres veggelementene.

VEGGMARKERING

Mål opp og marker for plassering av veggfester 
(art. nr. 552). NB! Kontroller at høyde 
faller innenfor støttebenets (art. nr. 550) 
justeringsområde. 

MONTERING AV GAVLVEGGER, SKILLEVEGGER, 
DØRER 

• Monter støttebenene (art. nr. 550) i opp-
borrede hull. Husk at mellomleggsbrikke på 
støttebenet skal monteres på innsiden av 
veggen.

• Skru veggfester (art. nr. 552) på skille-vegger/
frontvegger og fest dem til vegg. 

• Monter gavlveggene med 605 mm avstand for 
dør, og skru fast til skilleveggens veggfester 
(art. nr. 552)  
eller til eksisterende vegg. 

• Tilpass toppbeslag (art. nr. 560) mellom 
eksisterende vegger eller festepunkter, tre 
inn på toppfestene (art. nr. 551) og monter 
endebeslag (art. nr. 555) på toppbeslaget. 

• Monter toppfestene (art. nr. 551) på front-
veggene (husk mellomleggsbrikkene) og 
endebeslag (art.nr. 555) skrues til eksisterende 
vegg. 

• Monter hengslene (art nr. 554) på gavlvegg og 
dør, heng på dør og juster til 2 mm spalte på 
låsside ved å flytte gavlvegg. 

• Borr hull for festeskrue på toppfester  
(art. nr. 551) og skru til. 

• Trekk til skruer i veggfester (art. nr. 552)  
og sett på plastbeskyttelsene. 

• Borr og skru fast støttebenet (art. nr. 550)  
til gulv. 

• Monter lås og sluttstykke (art. nr. 559).

Ved ekstra toppbeslag på skillevegger borres 
et 8 mm hull i det allerede tilpassede front-
toppbeslaget for montering av T-beslag  
(art. nr. 561).

Dette gjøres før toppbeslaget monteres, da 
gjengefeste til T-beslag (art. nr. 561) skal puttes 
inn i toppbeslaget og føres mot 8 mm hull for 
tilkobling av beslaget.
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MONTERINGSANVISNING - SPANSKVEGGER

SKJERMVEGG 
– SPANSKVEGGSYSTEMER

SKILLEVEGG MED FRONTBESLAG 

 

 

 

Vi benytter Formica Compact, som er et homogent 
høytrykkslaminat, bygd opp av flere lag kraftpapir til 
laminattykkelsen som vi benytter; 10 mm. 

Densiteten er da 14 kg/m2 (meget sterkt og slagfast) 
og er ideell for benyttelse til f. eks toalettavlukker 
og dusjrom hvor det kan også kan være høy 
luftfuktighet.

Produktet er sertifisert med CE merket for å 
imøtekomme (eller overgå) europeiske krav til helse, 
miljø og sikkerhet. Beslag er formstøpt hardplast 
med aluminiumkjerne.

BRUKSOMRÅDER
• Dusjrom
• Vaskerom
• Omkledningsrom
• Sanitæranlegg

MED KRAV TIL 
• Hygiene
• Slitestyrke
• Driftsøkonomi
• Interiør-miljø
• Kvalitet

TÅLER 
• Høy fuktighet
• Vann
• «Røff behandling»



MONTERINGSANVISNING - SPANSKVEGGER

LØSNINGER TILPASSET DINE BEHOV

KLASSIFISERTE DØRER (BRANN- OG LYDDØRER)
• Innfrir krav til brannmotstand og/eller lydisolasjon
• Laminatbelagte dører

RØNTGENDØRER
• Benyttes til rom med røntgenutstyr
• Finer – malt - laminat

SPANSKVEGGER - SKJERMVEGGSYSTEMER
• Tilpasset strenge krav til fukt og slitasje
• Homogenlaminat 
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Kort leveringstid.
  God kundebehandling.

Skreddersys for  
kundens behov.
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