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Monteringsanvisning  Skjutpartier



Tack för att ni har köpt ett skjutparti från oss. Ni 
har gjort ett klokt val.

Konstruktion
Zabra skjutparti är konstruerat för att ge ett be-
kymmersfritt ägande i många år. Vi har tagit fram 
ett eget, stadigt skjutsystem där vi använder 5 
mm:s glasrutor för extra stabilitet. Detta borgar 
för ett bekymmersfritt ägande under lång tid!

Underhåll 
Ditt skjutpartiet behöver normalt sett inte nå-
got underhåll förutom att rälsarna behövs hål-
las rena. Samtidigt som man rengör dessa kan 
man efteråt smörja in skenorna med teflon/si-
liconspray för att få ett problemfritt skjutparti i 
många år!

Viktigt
Transportskador skall anmälas till transportören. 
Det är viktigt att kontrollera emballaget när god-
set kommer, är det skadat gör en anmälan till 
föraren vid leveranstillfället. Det är transportören 
som är ansvarig för skador som uppkommer på 
godset under transport. 
Monteringen måste göras enligt monteringsan-
visningen för att materialgarantin skall gälla.
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Garantier
Det är 5 års material och funktionsgaranti på 
skjutpartierna från oss. För att garantin skall 
gälla måste produkten vara monterad enligt våra 
montageinstruktioner, se sid 2.

Innan installation
Det här behövs för att montera ett Zabra Skjut-
parti: 

-Måttband
-Skruvdragare/borrmaskin
-Vattenpass
-Kryssbits, PH2
-Märkpenna
-Borr 4, 5, 9 samt 10 mm (4 & 10 mm:s borr 
behövs endast då nyckellås är valt som extra till-
behör)

Tänk på innan ni börjar montera ert Zabra skjut-
parti att förarbetet är avgörande för hur bra slut-
resultat blir. För att dörrarna skall gå lätt och U-
profilerna täta mot luckorna i kanterna krävs det 
att underlaget där skenan ska ligga är helt i våg 
samt att dagöppningen är i vinkel. Mät upp och 
justera vid behov öppningen.
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Insida Uterum

3: Häng dit Dörr/fönster. Vinkla skjutluckan 
och för in den först i det övre spåret. Sänk sedan 
ner den i det nedre spåret.

4: Tryck dit U-profilerna på sidoluckorna. 
Skjut ut luckorna i sitt ändläge så att U-profi-
lerna träffar sidorna på dagöppningen samt att 
ihakningsprofilerna hakar i varandra, bild 2. Märk 
nu upp var U-profilerna sitter mot sidorna. Skjut 
undan luckorna och montera U-profilerna efter 
markeringarna. Om nödvändigt så får eventuella 
springor tätas med mjukfog eller trälist.

Bild 2. Hak-profiler hakar i varandra.

1: Montera den nedre rälsen med de utstan-
sade dräningeringshålen i botten av dagöppning-
en. Se till att du får lutningen på skenan ut från 
uterummet så att ev. vatten rinner utåt. Borra 
skruvhålen i skenan med ett 5 mm borr med ett 
c/c avstånd på ca 600 mm. Hålen placeras lämp-
ligen växelvis mellan spåren. Skruva dit skenan 
med de medföljande montageskruven. Om andra 
skruv än de medföjande montageskruven ska 
användas se då till att skruvskallen inte sticker 
upp mer än 2,5 mm från botten av skenan.

2: Övre skenan
Förborra den övre skenan med ett 5 mm borr 
med ca 600 mm i c/c mått. Loda in den övre 
skenan gentemot den nedre och skruva även dit 
denna men de medföljande montageskruvarna.

Bild 1. Schematisk bild över rälsar och U-profiler med varierande längder och rek. c/c avstånd mellan skruvarna.
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5: Montering av lås/stoppknopp
Montera nu plastknoppen som förhindrar att 
luckorna kan skjutas förbi varandra samt att 
dess fästskruv fungerar som avhakningskydd så 
att luckan inte kan lyftas bort utan att skruven 
demonteras.
Placera plastknoppen just till höger om det de-
korationsspår som är närmast glasrutan och 20 
mm från överkant för att plastknoppen och skru-
ven ska fylla hela sin funktion, se figur 3 & 4. An-
vänd medföjande borrskruv då inga hål behöver 
förborras (alt. förborra med 3 mm:s borr). 

.

6: Montering av snäpplås
För att montera låsknoppen som gör det möjligt 
att låsa skjutpartiet ska ett 9 mm.s hål borras 
genom U-profilen och sidodörrens/fönstrets av-
slutningsprofil enligt bild 5. 

7: Låsmuttern till snäpplåset är från leve-
rans ditskruvat på låset. Med luckan undanskju-
ten från sitt ändläge, lossa låsmuttern på låset 
och för in låsdelen från U-profilens utsida genom 
9 mm:s hålet. På insidan av U-profilen gängas 
återigen låsmuttern tillbaks och dras åt med 
skiftnyckel, Bild 6.
Genom att dra ut låsknoppen dras låspinnen ut 
ifrån U-profilens insida och skjutluckan kan återi-
gen skjutas i sitt ändläge. När låsknoppen släpps 
går låspinnen in i 9 mm:s hålet på luckans änd-
profil och låser denna på plats. För att låsa upp 
dras låsknoppen återigen ut och luckan skjuts 
undan. Låsknoppen kan fästas i öpper läge ge-
nom att vrida den. 
Upprepa steg 6 & 7 även för motsatt sida. Som 
extra tillbehör finns nyckellås och använd då, i 
steg 6 en borrmall som tillverkas efter låset.

Snäpplåset monteras i U-profilen
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Bild 3.

Bild 4.

Bild 6.

Bild 7.

Bild 5.
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Garantier

Avsnitt 1-Användning

Zabra är ett byggsystem för uterum i aluminium 
för att täcka balkonger, altaner, uteserveringar 
etc.

Zabra uterum specialtillverkas efter kundens 
önskemål för att skydda mot vind i klass 3 samt 
regn i klass 2 enl. EN 13561. Mot snöpåverkan 
tas hänsyn till varje individuellt projekt efter de 
regler som gäller för det område där uterummet 
ska upprättas. Takduk brandklassad enligt SIS 65 
00 82. Vid härdat glas, härdning enl. EN 1250.

Avsnitt 2-Installation

Zabra Uterum skall fackmannamässigt monte-
ras enl. montageanvisningar. Infästningar måste 
klara de krav som beskrivs i avsnitt 1.

Avsnitt 3-Garantins Giltighet

Garantin täcker reparationer (av de ingående 
komponenterna) eller ersättning av de defekta 
delarna inklusive frakt. Garantin täcker inte för-
lorad inkomst till följd av skadorna på uterum-
met.

Avsnitt 4-Tillämplighet

Garantin börjar gälla från och med att installatio-
nen är avslutad och testad, eller senast 6 måna-
der efter leverans.

Avsnitt 5-Undantag Garanti

Garantin gäller inte vid: 
a) Skador som uppkommit pga. fallande före-
mål.
b) Naturkatastrofer t.ex. åsknedslag.

c) Felaktigt montage eller handhavande.

d) Skador som uppstått pga. påfrestningar, stör-
re än de som anges i avsnitt 1 & 2.

Avsnitt 6-Garantins varaktighet

10 år: Kanalplast samt vattendräneringssystem.

5 år: Stomme, glaspartier och skjutdörrar med 
dess ingående delar.

2 år: Övriga komponenter.

Avsnitt 6-Klagomål

Defekter och felaktigheter på uterummet ska 
meddelas säljaren senast 15 dagar efter upp-
täckten.

Alla garantiåtgärder ska godkännas av Zabra 
innan åtgärder vidtas.
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Artikel nr

700-171
700-172
700-134

700-168
700-169
700-170

700-135

700-101

4,2x45PH 2
4,2x25PH 2

4,8x19PH 2
+Stoppkuts

Beskrivning

Undre Skena 2-spårig
Undre Skena 3-spårig
Undre Skena 4-spårig

Övere Skena 2-spårig
Övere Skena 3-spårig
Övere Skena 4-spårig

U-profil

Snäpplås

Montageskruv
4,2x45 PH 2
4,2x25 PH 2

Borrskruv
4,8x19 PH 2
(Stoppkuts & handtag)

Illustration Antal

1 st

1 st

2 st

2 st

1 Sats

1 Sats

Leverans detaljer
Förutom dörrar/fönster innehåller varje monteringsats följande.
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Garanti och installations bevis

Produkt: dörr/fönsterparti

Installationsdatum:..........................................

Installerad hos:

Namn:.....................................................................................................................................

Adress:....................................................................................................................................

Postadress:..............................................................................................................................

Telefon:...........................................................

Försäljning:

Säljare:....................................................................................................................................

Företag:...................................................................................................................................

Observera!
För att garantin skall gälla skall en kopia på detta blad sändas eller faxas till Målerås Mekaniska.
Tillverkaren garanterar att tillhandahålla reservdelar i minst 10 år från inköpsdatumet.


