Monteringsanvisning for Thermolux integrert dør for selvbygger
Produktinformasjon
Thermolux integrert kjøleromsdør er beregnet for bruk i kjølerom
til privathusholdninger. Integrert kjøleromsdør leveres ferdig
montert dør i stålramme og isolert stålbrakett opp/nede samt isolerte plastprofiler til langsider. Døren består av elforsinket stålplater med foodsafe belegg, kantprofil i pvc og er isolert med 40
mm polyuretanskum. Døren tetter med utskiftbar magnetlist og
kan hengsles både høyre og venstre side ved å snu døren opp ned. Thermocold KFD AS kan levere integrerte dører på spesialmål. Vi leverer også kjøleaggregater i ulike størrelser og varianter,
hyller i ulike lengder, samt hylleskinner og hylleknekter.

Hvis dørrammen på langsidene er noe konkav/oval i forhold til dør
rettes det inn ved hjelp av et mellomlegg e.l. mellom dør og
karmside, eller mellom element og dørramme. La dørkarmen
med dør lukket herde fast min. 8 timer med dør og karm i riktig
posisjon, uten å belastes ved åpninger.
Hvis nødvendig kan hengsler også justeres sideveis ved å løsne
på hengsle i karm med 4 mm unbrakonøkkel.

Nyttig materiell og verktøy som ikke følger med
• 3-4 mm bor, 4 mm unbrakonøkkel, fugepistol, og drill.

Selvbyggerrom

Viktig informasjon
Thermocold KFD AS sine konsumentprodukter er beregnet for
normal bruk i privat husholdning. For å sikre riktig installasjon og
bruk, og dermed forlenge produktets levetid, må du lese nøye
gjennom denne monterings- og bruksanvisningen før du går i
gang med selve monteringen. Produsenten tar intet ansvar for
skader som oppstår dersom anvisningene i monterings- og bruksanvisningen ikke blir fulgt. Thermocold KFD AS tar forbehold om
eventuelle trykkfeil i denne monterings- og bruksanvisningen og
reserverer seg retten til å endre produktspesifikasjoner.

1. Velg hengsleside på døren ved å snu dørrammen med dør.
2. Prøv dør med ramme inn i åpningen, og se at den passer.
3. Ta den ut igjen og legg en 4-5 mm tykk stripe med fugemasse
(medfølgende patron) i åpningen ca. 1 cm fra kanten og inn på
hver side, og i front oppe og nede, slik at du får en tykk stripe
rundt hele døråpningen.
4. Sett inn dørrammen med dør og skru fast dørrammen i taket
på oversiden. - Se bilde 2.
5. Fug rundt hele rammen fra innsiden, slik at det blir tett (fig 4).

Mål og tekniske spesifikasjoner
• Mål dør med ramme 605 mmx1955 mm +18 mm flens rundt
• Vekt, netto: 19 kg
• Utvendig materiale dør foodsafe plastbelagt stål med
polyurethankjerne – Karm i brennlakkert stål
• Plastprofiler karm i PVC
• Utskiftbar magnetlist

Stykkliste
•
•
•
•
•
•

Komplett dør med karm
Isolerte braketter kortside
Isolerte karmprofiler 2stk.
Festeskruer 4stk.
Fugepatron 1stk
Integreringsett for møbeldør. 8 stk. borrelåser,
8stk. skruer med skiver og plasthetter

6. Tre den lange plastprofilen med isolasjon inn i sporet på dør
rammen og trykk den på plass (snap in). - Se bilde 1.
7. Sjekk at karmen med dør står rett i åpningen og tetter helt.
Eventuelle skjevheter i treverket reguleres ved hjelp av karm
ut/inn. Hvis dørrammen på langsidene er noe konkav/oval i forhold til dør/treverk settes det inn pappbit eller lignende mellom
dør og karmside, eller mellom treverk og dørramme.
La dør karmen med dør lukket herde fast min. 8 timer med dør
og karm i riktig posisjon, uten å belastes ved åpninger.
Hvis nød vendig kan hengsler også justeres sideveis med 4 mm
unbrakonøkkel.
8. Skru fast de isolerte brakettene oppe/nede. - Se bilde 3.

Hyller i dør

Før montering
Sjekk at du har alle delene mot stykkliste i denne monterings- og
bruksanvisningen. Ta kontakt med leverandør ved skader og
mangler. For service, se våre nettsider www.thermocold.no
Sjekk at karmen med dør står rett i åpningen og tetter helt.
Eventuelle minimale skjevheter reguleres ved hjelp av karm ut/inn
diagonalt.

Dørhyller kan bestilles for montering på
dør. 4 stk. hyller og 2 stendere i plast.
Skru fast først en stender på hengsleside inntil kanten på plastprofilen, og
tre inn hyllen i sporet. Tre den andre
stenderen på hyllen og press noe mot
hverandre før den skrues fast i riktig
høyde med den første stenderen.

Integrering
Fest først DITT håndtak på møbelplaten.
Møbeldøren festes først med borrelås
ca. 50 mm inn fra dørkanten.
Når møbeldøren står i riktig posisjon
festes den fast fra innsiden med
medfølgende skruer med plastskive for
pyntekopp. Bor først hull med 3-4 mm bor i kjøledøren 40mm inn
fra kant langside, og 150 mm inn fra kant kortside for skruefester.
Ta hensyn til tykkelsen på møbeldøren ved å måle lengde på
skrue. Er møbeldøren 2-delt festes først den nedre delen,og det
legges et avstandsinnlegg mellom frontene (f.eks.papp)slik at
dette blir visuelt likt de øvrige møbelfrontene.
BØRSTET STÅLFRONT: Denne festes oppe/nede, og håndtaket er
satt på med gjennomgående skruer.
Bilde 1
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Bilde 3
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