
 
  

MONTERINGSANVISNING SKYVEDØRSGARDEROBER 
Du har behov for følgende verktøy: vater, drill, skrutrekker, tommestokk, bor, bits, blyant, gardintrapp. 
 

1. Dersom leveransen omfatter sidevegg(er), start med å montere disse mot bak vegg med medfølgende vinkler. 
Påse at veggene blir stående i lodd, og med riktig avstand i forhold til totalbredde på dørfronten. Les av målet på 
din ordrebekreftelse eller bruk skinner til å måle ut riktig avstand. Sidevegg leveres på standardmål og må 
tilpasses ved montering. 
• Legg skinne helt inn til vegg og merk av der sidevegg skal monteres. 

Dette gjøres både oppe og nede. 
• Kapp sideveggen på mål. Husk å være nøyaktig og benytt gjerne en 

stripe med malertape der du skal kappe. 
• Kapp tak og gulvlist i bakkant der hvor sidevegg skal stå. 

2. Nå er det tid for å montere tak og gulvskinne. 
• Start med takskinne. Plasser denne slik at den i forkant flukter med 

nisje eller sidevegger, eventuelt har korrekt avstand til bakvegg 
avhengig av dybde på innredning. Kutt eventuelt taklist der hvor 
skinnen skal festes. 

• Merk av og skru skinnen fast mot tak med medfølgende skruer (fig.1). 

3. Legg gulvskinnen på gulvet med den avrundede kanten frem, og hekt inn en 
dør ved å holde døren på skrå og føre den opp i takskinnen (fig.2). Kutt 
eventuelt gulvlist der hvor skinnen skal festes. 
• Sett deretter døren ned i skinnegangen på gulveskinne. OBS! Pass på 

at døren står i samme spor i både tak- og gulvskinne. 
• Juster slik at døren er i lodd og merk av på gulvet hvor skinne skal 

festes. 
• Ta så ut døren og fest gulvskinne med monteringslim, silikon eller 

tosidig tape. Dersom gummilist følger med trekkes den inn i sporene 
på undersiden av gulvskinnen (fig.3). 

• Det er ikke nødvendig å skru gulvskinne fast da vekten av dørene er 
med på å holde gulvskinne på plass. Hekt inn dørene når gulvskinne 
er festet. 

4. Sett inn og juster dørene. 
• Først dørene som skal i innerste spor. 
• Juster vertikalt mot vegg med justeringsskrue, sitter på baksiden av 

dørblad eller via hull i sideprofil. (fig.4). 
• Gjenta dette for hver dør. 

5. Inneholder skapet kurvstativer eller annen form for innredning monteres 
disse sammen (se anvisning vedlagt i forpakning), og plasseres på ønsket 
sted. 

6. Eventuell topplate/ hattehylle monteres deretter nedsenket mellom 
sideveggene, i korrekt høyde på toppen av innredningen. 
• Topplate/hattehylle leveres på standardmål, og må tilpasses ved 

montering. 
• Kapp til hyllen på mål. 
• Husk å være nøyaktig og benytt gjerne en stripe med malertape der 

du skal kappe. 


