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Monteringsanvisning
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Ta fram följande innan du börjar:

1. Börja skissa

2. Ställ ut golvstöden

3. Skruva fast väggprofilerna

4. Montera mellanväggarna 

• Blyertspenna
• Vattenpass
• Måttstock
• Skruvmejsel / skruvdragare
• Borrmaskin
• Borrar av hård metall (ø3 och ø5)
• Fintandad såg / bågfil
• Fintantad fil

Utgå från montageritningen. Markera på golv och 
väggar var vägglister och golvstöd ska monteras. OBS! 
På ritningen är det invändiga mått när det gäller djupen 
och utvändiga mått när det gäller längden. 
För att räkna ut golvstödensmittpunkt måste du 
lägga till 5 mm vid frontväggar och dra ifrån 5 mm vid 
gavelväggar. Jämför med ritningen.

Rita in på väggen var skärmväggens underkant ska vara 
(Normalt 100 mmfrån golvet). Ställ ut golvstöden och 
justera höjden med vattenpass. Golvstöden är ställbara 
mellan 90-130mm. Vänta med att borra och skruva fast 
golvstödet i golvet tills systemet är monterat. Fixera 
höjden med stoppskruvarna.

Vänd profilen så att den ände som har stoppskruven 
100 mm från kanten, kommer mot golvet. Använd 
vattenpasset för att få väggprofilen lodrätt. Täta gärna 
med silikon i vägghålen innan skruvarna dras fast.

Ställ väggen i golvstödet. Skjut in den i väggprofilen 
och fixera läget med stoppskruvarna. Fortsätt tills alla 
mellan väggar är monterade.
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Monteringsanvisning

5. Montera profil på fronten

6. Montera front mot mellanvägg

7. Justera dörrarna

8. Montera överliggarna

9. Avslutningen

10. Montering av duschskärm

Dörrarna och fronterna levereras ihopmonterade. 
Rita upp på frontens baksida var anslutningen till 
mellanväggen kommer. Ta fram väggprofilerna som är 
utfrästa i änden. Lägg väggprofilen på fronten (jämn 
underkant och utfräsningen i över-kant) och borra i 
skruvhålen genom skivan (ø5).

Tryck fronten mot mellanväggen och låt den glida ner i 
golvstöden. Fäst provisoriskt med toppskruvarna. Gör 
så med alla fronter.

Se till att dörrarna sitter rakt och avstånden är rätt.

Kapa till överliggarna, både till fronten och mellanväggarna. 
De ska sågas 3 mm kortare än väggbredden. Sätt 
täckkilar i ändarna på överliggarna, samt på gångjärns, 
anslags och de eventuella skarvlisterna. Tryck fast 
överliggarna. OBS! Stoppskruvarna ska vara vända inåt.

Borra hål i plattan och golvet för golvstöden. Fixera 
väggarna med de medföljande skruvarna. Montera lås 
och knoppar i dörrarnas borrade hål. Det mittersta 
gångjärnet har en fjäder som gör att dörren är 
självstängande. Justera hårdheten med skruven i 
toppen och lås läget med sidoskruven. Avsluta arbetet 
med att putsa bort eventuella grader på underkanten 
av aluminiumprofilerna. Tvätta bort alla hjälplinjer.

Avskiljande väggar utan front avslutas i framkant med 
en frontprofil. Kläm fast frontprofilen och tryck upp 
den mot taket. Rita av var den kommer i taket och kapa 
av profilen, så att den kommer jämnt med väggens 
underkant. Håll takets vinkelbeslag inne i frontprofilen. 
Borra (ø3) genom skruvhålet. Skruva fast vinkelbeslaget 
i taket. Kläm fast profilen mot väggen och tryck upp den 
mot taket. Fixera den med stoppskruvarna och med 
plåtskruven genom vinkelbeslaget. Kapa till överliggare 
ca 3 mm kortare än väggbredden, montera täckkilar, 
tryck fast profilen och fixera med skruvmejsel.
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LamiRoyal
Skärmsystemet med den runda profilen

Komponenter för skärmväggar
Vid leverans kommer byggsatserna kompletta med ett 
urval av följande profiler och tillbehör:


