
TOPAZ SKYVEDØRER    
inkl. topp- og bunnskinner

  

MONTER INGSVE I LEDNING 

1. KLARGJØRING AV SKYVEDØRSFRONTENE
Før klargjøringen starter bør frontene legges på 
et mykt underlag. Forsiden av dørene skal vende 
ned mot underlaget. Topaz kommer med ferdig 
monterte beslag. 

KLARGJØRING AV TOPPSKINNER (EN- /TO- /TRESPORS) 
Start med klargjøring av toppskinnene. 
Bor hull (4 mm metallbor) i senter av kanalen(e), ca 5 cm fra 
enden og videre ca. hver 100 cm. 

Klargjøringsprosedyren gjelder for både en- /to- /tresporsskinner.

2.

PLASSERING OG MONTERING AV TOPPSKINNER (EN- /TO- /TRESPORS) 
Start med å plassere toppskinnen. Det er viktig at den blir plassert riktig, vær nøyaktig.  
Videre monteringsprosedyre gjelder for både en- /to- eller tresporsskinner.

  Ved kjøp av Langlo innredning anbefaler vi en minimumavstand fra bakvegg  
  til bakkant toppskinne på ca. 52 cm.
  
  For sidevegger i andre bredder gjelder andre mål.

1000 mm
50 mm

3.

hvit NCS N 0500 S bjørk lakkert eik lakkert

Topaz

grå NCS N 5500 S 



6.

5.

4. TOPPSKINNE
Skyvedørsfront med toppskinne og sidevegg:
Toppskinnen monteres i flukt med sideveggen.

TOPPSKINNE MED INNEBYGD BELYSNING, LED 
Skyvedørsfront med toppskinne med innebygd  
belysning, LED og sidevegg: 
Toppskinnen monteres i flukt med sideveggen.

 

LYSKARM
Skyvedørsfront med lyskarm og sidevegg: 
Monter toppskinnen i lyskarmen, pass på at 10 cm 
av lyskarmen ligger foran skinnen. Toppskinnen skal 
flukte med sidevegg etter at lyskarmen er festet i taket.

Skyvedørsfront med toppskinne, montert i nisje:
Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant  
innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.
Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du  
utfyller denne for å gi mer ”luft” mellom dører og  
innredning (Reach-IN).
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Tak

Langlo® 
sidevegg  

Langlo® tospors toppskinne

7,7 cm
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Skyvedørsfront med innebygd belysning, LED,  
montert i nisje:
Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant  
innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.
Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at  
du utfyller denne for å gi mer ”luft” mellom dører og  
innredning (Reach-IN).
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Langlo® 
sidevegg  

Langlo® lyskarm

7,6 cm

8,5 cm

min.
2 cm

Dybde Langlo møbelinnredning, 
50 cm

Skyvedørsfront med lyskarm, montert i nisje:
Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant  
innredning (flexisiden 50 cm) til bakkant av toppskinne.
Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at  
du utfyller denne for å gi mer ”luft” mellom dører og  
innredning (Reach-IN).

Tips! For flere detaljer rundt montering av en-, to- eller trespors toppskinne/lyskarm – se egen monteringsveiledning www.lango.no 
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Tosidig tape.
Underside av bunnskinnen.

7. PLASSERING OG MONTERING AV BUNNSKINNE 
(EN-/TO-/TRESPORS) 
Legg bunnskinnen på gulvet rett under toppskinnen. Sett en  
skyvedør inn i en av kanalene i toppskinnen og plasser deretter  
døren på riktig spor på bunnskinnen. Om nødvendig kan  
du løfte opp hjulene med fingeren og plassere dem på riktig spor  
på bunnskinnen. 

Juster deretter bunnskinnen slik at dørene står loddrett.  
Bruk vater og sjekk begge endene av bunnskinnen.

Merk deretter av på gulv i bakkant av skinnen med blyant.

8. MONTERING AV BUNNSKINNE MED BRUK AV  
TOSIDIG TAPE
På gulv med varmekabler, eller dersom du vil unngå å borre  
i gulvet, anbefaler vi at du bruker tosidig tape. 
Når korrekt plassering av bunnskinnen er merket på gulv,  
fjerner du døren fra skinnen. Sørg så for at gulv og skinne  
er fri for fett. Fest deretter tapebiter på undersiden av skinnen  
med avstand ca. 100 cm. Sjekk nøyaktig plassering, fjern  
dekk-papiret og trykk skinnen ned.

 Vær nøyaktig – skinnen setter seg fast med en gang! 

MONTERING AV BUNNSKINNE VED HJELP AV SKRUER
Når korrekt plassering av bunnskinnen er merket på gulv, fjerner  
du døren fra skinnen. Bor hull (metallbor 4 mm) i senter av skinnen,  
ca 10 cm fra enden, og videre ca. hver 100 cm. Legg skinnen på plass i 
forhold til merking. Skru deretter gulvskinnen fast i gulvet med 16 mm 
(alternativt 25 mm) treskruer.

9.



12. VERTIKAL JUSTERING AV SKYVEDØRENE 
MOT VEGG/SIDEVEGG
Sett dørene i riktig kanal i toppskinnen og plasser 
hjulene på tilsvarende spor på bunnskinnen. 
Justeres døren nede på omrammingen ved å  
dreie skruen i nødvendig retning. Bruk vedlagt 
unbrakonøkkel. 
For å heve døren, drei med klokken. Pass på at der 
ikke er belastning på beslaget når du justerer.

Tips! 
For å unngå oppstriping - pass på at du får klaring  
mellom dør og skinne.

11. DØRPOSISJONERING
Plasser brikken i toppskinnen som vist under. 
Posisjonerings-brikken plasseres slik at døren  
hviler i ønsket posisjon, og festes med den  
tosidige tapen. For dører som har påmontert  
”Soft Close-mekanisme” ut mot vegg,  
behøver man ikke dørposisjonering montert  
i toppskinnen.

Mottakerbrakett, med slisse 
for justering. Sett først en 
skrue i slissen for justering, 
for så å i etterkant av  
justeringen feste braketten 
med to skruer.

Spenn opp fjøren til den låses 

10. MONTERING AV ”SOFT CLOSE” 
Skru fast “soft-close” enheten på topp-profilen av skyvedøren, 
mellom hjulbeslagene, og mot den enden av døren som skal slå 
mot vegg/sidevegg. 

 ”Soft-Close” enheten må monteres sentrisk og parallelt   
 på topp-profilen slik den ikke kommer i berøring med   
 sidene på toppskinnen. Vær nøyaktig og juster før en  
 setter inn dørene.

Mål avstanden (A) fra ytterkant av dør til den sorte  
fjærbelastede kroken på “soft-close” enheten. 
Avstanden, som målt merkes med blyant i toppskinnen,  
gjerne litt mindre (0,3 - 0,5 cm).

Monter mottakerbrakett (B) i topp-skinnen.  
Benytt en skrue i slissen på braketten. Pass på at piggen  
på braketten ligger på samme siden som den sorte kroken  
i demperen. Benytt medfølgende skruer, og bor for hull  
i toppskinnen. 

Spenn opp fjøren på “soft-close” demperen (C) ved å bevege den 
sorte kroken til den låses i innsnevring. 

Sett på plass døren og skyv den deretter til lukket posisjon.  
Dersom døren stopper før den når vegg/sidevegg må brakett  
etterjusteres (skyves i retning mot vegg/sidevegg). Skru deretter 
fast brakett med to skruer.

For nærmerer beskrivelse montering soft-close  
se monteringshjelp www.langlo.no
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