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Viktig Ved innsetting aV skyVedør

Viktig Ved innsetting aV alle typer Vinduer og dører

1 underlag 
terskel må stå på et plant og solid 
underlag som er oppvatret. sålbenk-
beslaget må brettes opp i endene 
og fuges i hjørnene for å hindre 
vanninntrengning i veggen.

2  innfesting 
karm på låssiden må monteres   
parallelt med det skyvbare feltet. 
sidekarmene skal ha 4 festepunkter 
for å sikre god stabilitet i døren. 

skyvedøren må kiles  
og evt. også skummes  
i hvert hjørne. 
Monteringsbeslag med-følger.  
Ved behov må det 
brukes karmskruer.

3  klaring 
toppkarmen må ikke  
belastes. det må ikke  
brukes kiler mellom 
overkarm og drager.

Ved puss og støpearbeid må vinduet 
dekkes til da sement ødelegger glass

Bruk avstiving ved skumming. 
se ndVks anvisning om bruk av skum

                      ikke dytt for hardt 
slik at karmen presses inn

feste
og kile

skum

skum

feste
og kile

feste
og kile

feste
og kile

festehull. 
Bruk de soM 
passer Best

hull for 
Murfeste 
Med Bolt

festehull 
med 
justerings-
mulighet 

hull for 
låse-
skrue 

Vindus side stender eller Mur til hVert Vindu/ 
 dør Medfølger
•	 6	stk.	Lyssand	 
 Monteringsbeslag  
 (bruk det antall som står  
 i monteringsanvisningen) 
•	 24	stk.	skruer	4,5	x	25	mm	 
	 Torx	20	med	panhode
•	 For	balkongdør	/bi-inngangsdør.	8	stk.		 	
	 skruer	60	x	100	mm.	Torx	30	mm
 

Montering av lyssand Vinduer skal utføres iht nBi byggdetaljblad  
nr.	PA	523.701	-	A	523.702	-	A	523.721

ytterligere lyssand 
Monteringsbeslag kan bestilles.

nyttige montasjeråd  
som sikrer at dine vinduer 
og dører fungerer som de 
skal.

lyssand Vinduer 
og dører

viktig ved 
montering

www.lyssand.com
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hull for 
låse-
skrue 

plassering aV MonteringsBeslag og underlagsklosser

for åpningsvinduer plasseres klossene 
rett under sidekarmene. kiler må ikke 
være så stramme at karmen buer mot 
rammen.

for fastkarm vinduer plasseres klossene 
10	cm	inn	fra	hjørnene

for vinduer med post plasseres også 
en kloss under posten

oBS! 
Høyder	over	150	cm	

skal ha beslag 
på midten

for ekstra 
brede/høye vinduer 
vurder behovet for 

flere	beslag

oBS! høyder over 
150	cm	skal	ha	feste-

beslag på midten.
skal også ha beslag 

over og under posten. 

2 sett vinduet/døren i lodd 
 og fest med en skrue midt 
 i justeringssporet

3 test vinduets/dørens funksjon. 
	 Evt.	finjuster	og	sett	inn	en	låseskrue

1 fest beslaget til utvendig karm og  
 vinduet/døren er klar for innsetting  
 med justeringsmuligheter. Bøy   
 beslaget til det ligger mot stender.
 

For innsetting 
i mur - bruk det 
store hullet til 
bolt

Avstand fra topp/bunn er ca. en 
beslaglengde, bruk også ett beslag 
på midten for dører og høye 
vinduer.

1  etter at vrider er satt på plass vippes   
 dekkskiltet til sides og vrider skrues fast

2  dekkskilt vippes tilbake slik at det  
 dekker skruehullene

Vridertype mini tokYo

LYSSAND	TREINDUSTRI	AS		Holen	1,		5200	Os	Tlf.:		56	30	33	00		Fax:		56	30	33	30

innsetting aV dør

skrue

skrue

skrue

skrue

1			Monter	3	stk	festebeslag	på	hver	side	av	karmen

2 sett inn døren og få den i lodd inn/ut

3 terskel vatres opp 

4 fest øverste beslag på hengselsiden

5 fest øverste beslag på låsesiden

6 kil døren mot karm slik at det er jevn klaring oppe

7 kil døren mot karm nede

8  sjekk lodd ut/inn. fest resten av beslagene

9 kil opp ved låskasse og hver hengsel

10 sjekk dørens funksjon. evt. juster og sett  
 låseskrue i festebeslagene

11 skru døren fast i stender med vedlagte skruer

kile

kile

kile

kile

kile

kile

Beslag

skrue

skrue

skrue

skrue
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Beslag
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LYSSAnd topp-Sving vindu

 BArneSikring
 alle topp-sving vinduer er utstyrt med   
 barnesikring i høyre hengselbeslag sett 
	 fra	innsiden.	Når	vinduet	åpnes,	stoppes	
 det automatisk av barnesikringen etter 
	 ca.	10	cm	Barnesikringen	frigjøres	ved	
 å trykke den opp

 LuFteSperre
 I	høyre	hengselbeslag,	sett	fra	innsiden,	
 er en luftesperre som kan benyttes til 
 å sperre vinduet i barnesikringsposisjon 
 slik at det kan luftes uten at vinduet 
 blåser igjen

 lyssand topp-sving vindu åpnes og 
 lukkes med ett grep

LåSBAr LuFteStiLLing
	Vinduet kan låses med en luftspalte 
	 på 15	mm
	åpn opp vrideren. skyv vinduet litt ut 
 og lukk vrideren igjen og vinduet er 
 låst til et eget beslag i karmen
	praktisk ved tilførsel av 
 ekstra luft om natten

vASkeStiLLing
	Vinduet kan snues 
 helt rundt før 
 vasking
 i denne posisjonen  
 trer barnesikringen 
 i funksjon igjen 
 slik at vinduet er 
 stabilt

w

riktig bruk og pleie sikrer 
at dine vinduer og dører 
fungerer perfekt år ut 
og år inn.

lyssand Vinduer 
og dører

LYSSAnd BALkongdør  lyssand balkongdør er utstyrt med  
	 3-punkts	espangolett	som	åpnes	og		
 lukkes med ett grep

LYSSAnd SkYvedør
 lyssand dkyvedør åpnes og lukkes med  
 ett greps håndtak.
 når skyvedøren lukkes er det viktig 
 at den ikke slamres igjen med stor  
 fart.
	døren er et tungt objekt som kan  
 forårsake unødvendige belastninger på  
 konstruksjonen ved hårdhent bruk

trinnøS LåSBAr LuFteStiLLing
 døren kan låses trinnløst i ønsket  
luftestilling ved å lukke vrideren. da  
sperres dørbladet via en låseskinne  
i toppen
 denne fordel er standard på alle 
 lyssand balkongdører

www.lyssand.com
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LåSBAr LuFteStiLLing
	Vinduet kan låses med en luftspalte 
	 på 15	mm
	åpn opp vrideren. skyv vinduet litt ut 
 og lukk vrideren igjen og vinduet er 
 låst til et eget beslag i karmen
	praktisk ved tilførsel av 
 ekstra luft om natten

trinnøS LåSBAr LuFteStiLLing
 døren kan låses trinnløst i ønsket  
luftestilling ved å lukke vrideren. da  
sperres dørbladet via en låseskinne  
i toppen
 denne fordel er standard på alle 
 lyssand balkongdører

overFLAteBehAndLing vinduer og dører

viktig! vedrørende 
etterBehAndLing over tid
for at lyssand vinduer og dører skal 
fungere	feilfritt	over	lang	tid,	er	det	
nødvendig	med	noe	vedlikehold,	så	
som smøring av hengsler og annen 
overflatebehandling.	Med	hensyn	til	
overflatebehandling	følg	instruksjonene	
til høyre 

å angi hvor lang tid det går før man 
må male vinduer og dører er umulig. 
Det	avhenger	av	lokale	værforhold,	
husets	plassering,	himmelretning	og	
takutstikk 

1 overFLAteBehAndLing   
 uBehAndLete LYSSAnd 
 vinduer og dører 

 er impregnert mot sopp og råte. dette   
 er imidlertid ikke tilstrekkelig beskyttelse   
 til å stå ubehandlet i fasaden
 Nye,	ubehandlete	vinduer	og	dører	
	 må	defor	overflatebehandles	straks	

 utvendig
 Behandles	med	2	strøk	utendørs	
 oljemaling eller vannbasert acrylmaling
 transparent behandling anbefales ikke
	alu-glasslist og hengslebeslag kan   
overmales,	må	først	mattslipes		

 innvendig
 Behandles	med	2	strøk	oljemaling	eller	
 vannbasert acrylmaling
 transparent behandling anbefales ikke 

2 overFLAteBehAndLing
 Ferdig mALte/BeiSete 
 LYSSAnd vinduer og dører 

 er impregnert mot sopp og råte
 Deretter	grunnet	med	2-komponent
 polyurethan spesialgrunning
	til slutt et toppstrøk med vannbasert 
 acrylmaling

 utvendig vedLikehoLd
	Overflaten	vaskes	og	etterses	hvert	år
	skader må utbedres umiddelbart
	Skrap	av	løs	maling.	Slip	med	fint	 
  sandpapir
	Bart tre grunnes med utegrunning
	overmales med utendørs oljemaling 
 eller vannbasert acrylmaling
	transparent behandling krever årlig 

innvendig vedLikehoLd
 Matt	ned	overflaten	med	fint	 
 sandpapir
	Bart tre grunnes 
 overmales med oljemaling eller 
 vannbasert acrylmaling
	lakk eller transparent behandling krever

Transparent	overflatebehandling	
kun	på	forespørsel,	og	det	
gis ingen garanti hva gjelder; 
fargeforskjeller,	estetiske	feil	
eller misfarging/skader

nB!ubehandlete lyssand produkter 
leveres uten garanti hva gjelder;
estetiske feil eller misfarginger/
skader	som	skyldes	overflate-
behandling eller mangel på sådan

nB!

	ferdig malte/beisete vinduer og  
 dører fra fabrikk sjekkes straks  
 de er innsatt i bygget om de  
	 har	fått	sår.	Sårene	flikkmales		
 med den vedlagte malingen.
	Det	medfølger	en	flaske		
	 flikkmaling	pr.	ordre

FLikking etter innSetting 
Av nYe vinduer og dører

TILBEHØR
Se vårt utvalg av måltilpassede 
persienner og plisségardiner på 
www.lyssand.com

Solskjerming som gjør dine vindu 
og dører komplette. 

Gå inn på www.lyssand.com/tilbehor
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