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Montera alltid nya korgdörrar innan du monterar dörrombyggnadspaketet.•
Montera dörrombyggnadspaketet innan du monterar eventuell hissinredning •
i den befintliga hisskorgen. Ej hissinredning = använd täcklister.
Loda in dörrombyggnadspaketet efter de nya korgdörrarna.•

Montageanvisning för dörrombyggnadspaket.
Passar både trä- och plåthisskorgar. Anpassas till angiven korgdörr.
Finns både för automatdörrar och för vikdörrar. Se www.ahmans.se
Finns även med löstagbara karmar för enkel service av låsbanor mm.
Använd Åhmans speciella måttblankett för måttsättning och beställning.
www.ahmans.se - Formulär

Metod A.  (Ny framsida monteras före dörrmaskineri)
1. Montera tröskel + ev kapa korg.
2. Montera ombyggnadsparti som lodas in med vattenpass.
3. Montera sedan dörrmaskin och korgdörrar.
4. Montera rostfria täcklister över skruvflänsar i korgen. Använd dubbelhäftande tejp
    mellan skruvarna.

Metod A medför att ingen belastning kommer på taket från dörrmaskin eller hissmontör 
när korgen är kapad. Lämplig bl a för plåtkorgar som skall kapas. Är korgen kapad så 
kan ombyggnadspaketet monteras framifrån i vissa fall vilket medför mindre risk för repor 
i korgen. Dörrmaskinen blir då lättare att få i rätt position från början och behöver inte efterjusteras.

Metod B. (Dörrmaskineri monteras före ny framsida).
1. Montera tröskel + ev kapa korg, kapa dörröppning. Dagmått + 50 mm.
2. Montera dörrmaskin och korgdörrar.
3. Montera ombyggnadsparti innan du monterar ev hissinredning.
4. Loda in ombyggnadspaketet efter de nya korgdörrarna. 

Metod B används främst när korgen inte behöver kapas.
Notera dock att korgöppningen måste vara dagmått + 50 mm
för att kunna montera ingångspartiet inifrån korgen.

A Framsida vänster 1 st
B Framsida höger 1 st
C Framsida upp 1 st
D Löstagbar stolpe 1 st
E Täcklist 3 st

F Dubbelhäftande tejp 1 st
G Mattlist 1 st
H Torx 4x32 27 st
I Skruv 3x25 7 st
J Bult M5x10 6 st
K Torx M4x8 RF 5 st
L Vinkeljärn 4 st
M Towelservett 1 st
N Borr 2,7 mm 1 st
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