
Monteringsmanual 

Extend Fold

3-glas

Gäller från 2018-06-01



Denna monteringsmanual är ett viktigt verktyg för dig som montör och 
för dig som är användare. Spara denna handling, vid ett eventuellt 

serviceärende kan denna handling komma att efterfrågas.

Grattis till en ny kvalitetsprodukt från Santex

Denna manual visar hur man installerar och 
handhar produkten – steg för steg. Manualen 
måste alltid läsas innan installationen 
påbörjas. 

Santex vikdörr för fasader, tillbyggnader och 

vinterträdgårdar

Dörrens funktion är att hela glaspartiet kan 
öppnas och vikas ihop till ett paket och  
placeras i öppningens kortsida. Vikdörrens 
absoluta fördelar är enkelheten i öppning och 
stängning, konstruktionens låga energivärden 
samt den unika öppningsyta som skapas med 
denna kvalitetsprodukt.

Innehåll

Sid 2 Inledning
Sid 3 Produktspecifikation/Inventering
Sid 4-11 Montering - steg för steg
Sid 12 Användning

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är 
osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-
ställa att inga ingående detaljer eller kompon-
enter saknas eller är skadade. Om skador upp-
täcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex ut-
tryckliga medgivande är tillverkaransvaret 
utan all kraft och verkan. Endast Santex god-
kända reservdelar får användas. 

Produkten är konstruerad för en permanent 
installation. Produkten måste installeras enligt 
instruktionerna i denna manual. Installationen 
måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför vikpartiet. Det får 
inte bli snö liggande upp mot glasen.
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Inventering

1. Karmprofiler (övre och undre profil + sida höger och sida vänster)
2. Dörrblad enligt mått och funktion som anges i ordererkännandet. Ihopsatta med gångjärn i grupper om 

dörrar som skjuts vänster respektive höger)
3. Glaskassetter, i separat trälåda
4. Glaslister i aluminium
5. Glastätningar gummi
6. Hörnbeslag och skruvar i separat påse
7. Glasdistanser, mellanlägg

1. Det finns 3 typer av sidokarm:

3

A

B

C

A

A

A
B: Sidokarm för 
slagdörr 

A: Sidokarm med 
gångjärn

C: Sidokarm med 
fjäderupphängning (Vid 
jämnt antal dörrar, öppning 
typ 202, 220, 404, 440, 606 
och 660)

Exempel:

4:Glaslist i aluminium 5: Glaslist i gummi
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Montering

1.

Karmprofiler

Ta ut karmarna ur emballaget.

2.

3. 4.

Sidokarm 

Överprofil

Bottenprofil

Sidokarm 

Väggöppning

Kontrollera att måtten på väggöppningen är större än 
karmen till vikdörrarna som ska monteras. 
Rengör väggöppningen och avlägsna alla rester av 
damm, puts etc. 

Kontrollera infästningsytor.

Kontrollera att grunden/golvet är i våg och tillräckligt 
stabilt för att kunna bära upp vikten av vikpartiet. 
Underlaget till den undre karmprofilen får ej svikta 
eftersom glasdörrarnas vikt vilar på profilen. De övre 
hängrullarna (en eller två för varje grupp) är endast en 
säkerhetsfunktion. Om underlaget inte är tillräckligt 
stabilt rekommenderas att man förstärker den.

OBS! Det är viktigt att ramen fästs in vågrätt.

4

Väggöppning

Kontrollera redan nu att 
övre infästningsyta 
linjerar med nedre.

OBS! När ramen sätts är 
det viktigt att den är i lod.

Karmprofiler

Lossa de justerbara delarna av sidokarmarna genom att 
lossa den stora plastskruven, med 12mm insexnyckel. 
OBS! Vänstergängad.
Ca 3-4 per sidokarm.

Håll ordning på vad som är  vänster resp. höger 
sidokarm

Sidokarm med gångjärnsdel (typ A):

Plastskruv
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Montering

5.
Karmprofiler

Lägg dem på ett plant och mjukt underlag. 
Ta fram hörnbeslagen.

Lossa insexskruvarna något och skjut in hörnbeslagen 
(4 st) i över- och underkarmarnas girade hörn.

6.

Karmprofiler

Applicera en silikontätning i karmens båda nedre hörn.

7. 8.

Silikontätning

Karmprofiler

Sidokarm för slagdörr (typ B):

Sidokarm med fjäderjustering (typ C) (vid jämnt antal 
dörrar):

5

Plastskruv

Insexskruv

Karmprofiler

Skjut ihop karmhörnen. Lossa gummilisterna och 
kontrollera att alla spärrar låser. Hjälp till med 
gummiklubba. Skruva samman hörnen med insexnyckel 
4mm. (1)
OBS! Det är viktigt att profilerna går ihop ordentligt.

Skruva fast vinkelbeslagen med självgängande skruv. 
(2)

1

2

Monteringsmanual- Extend Fold 3-glas 2018-06-01 Art. nr. 000544SE REV006 



9.
Karmprofiler

Tryck tillbaka gummilisten i den undre karmprofilens 
spår. Var noga så att inga glipor bildas.  Se bild.

10.

11.

Karmprofiler

Infästningshålen finns 
intill varje plastmutter 
i sidokarmen

Montering i vägg /fasad

1. Se till att bottenprofilen och överprofilen är raka. De 
får inte böjas  åt något håll.

2. Montera i lod. Den får inte luta utåt eller inåt.

3. OBS! Viktigt att kryssmäta ramen.

12.

Montering

6

Plastmutter

Mothåll

Infästning

Karmprofiler

Infästning i bottenprofilen sker i spåret utan räls.
Fäst in extra intill gångjärnssidan.

Utsida Insida

Utåtgående Inåtgående

OK
1.

2.

3.
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14.
Karm med fjäderjustering (karm typ C, öppning typ 

202, 220, 404, 440, 606, 660)

Skruva ihop karmen med insexskruven. Skruva den 
ända i botten.

15.

Hängrullsbeslag

Plocka av hängrullbeslaget från dörrarna. 

Lossa tappen nertill genom att vrida på den understa 
delen. Fortsätt vrid tills hela gängan är ute ur beslaget. 
Använd tex ett 3mm drivdorn. Skruven ska ut 15-
20mm innan beslaget lossnar.  

16.

Karmprofiler 

Montera tillbaka justeringsdelarna i sidokarmarna med 
hjälp av plastskruvarna.
Sidokarm med fjäderjustering (Jämnt antal dörrar) har 
en vanlig insexskruv. (se nästa steg)

Justera så att det blir ca 5mm i gapet mellan profilerna.

13.

Montering

7

Plastskruv

Hängrullsbeslag

För in hängrullbeslaget i den övre karmprofilens 
gångjärnssida. 
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17.

Montering dörrblad

Lyft upp de hopmonterade 
dörrbladen och placera de 
nedre rullarna i glidskenan.

Montera hängrullbeslaget i 
dörrarna på nytt och 
kontrollera att gångjärnen 
stänger utan motstånd. 
Om justering krävs, justera 
ställskruven på övre delen 
av hängrullen (ställskruven 
fungerar som  ändstopp för 
skruven) och kontrollera att 
dörrbladen glider lätt.

Repetera proceduren om 
det rör sig om mer än en 
grupp och kontrollera att 
de förs in i rätt ordning.

Montering

8

18.

Montering dörrblad

Fäst gångjärnen på det första dörrbladet till de gångjärn 
som sitter på sidoramen. Tryck in sprinten i respektive 
fäste och lås stoppskruvarna.

GÅNGJÄRN

19.
Montering av glaskassetter 

1. Kontrollera att utsidans gummitätning sitter 
ordentligt i spåret på karmen.

2. Placera in glaset i plasthörnen på dörrbladet. 
Kontrollera att glasets insida/utsida är placerat åt 
rätt håll och att det inte står upp och ner. Se också 
till att glaset ligger mot gummilisten överallt.

3. Glaset får inte vidröra aluminiumkarmen.

4. Justera ner justerskruven ca 2mm (så att dörrbladet 
trycks upp) på karmens handtagssida. 
Justerskruven når man genom ett hål på ovansidan 
av dörrbladet. Använd insex 6mm.

5. Behövs större justering så hjälp till med glasspade 
så att inte skruven går av.

6. Glasen sätter sig normalt något efter en kort tids 
användning och kan behöva efterjusteras.

20.
Justering glas Insexnyckel 6mm

Glaskassett

JusterskruvPlasthörn Lägg  en glasdistans 
(mellanlägg) emellan

Genom att skruva ner 
justerskruven , lyfts dörren Plasthörn
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21.
Justering glas

Glaset är den bärande delen av dörrbladet. Det är 
därför viktigt att göra en korrekt justering.

När all justering av glasen är gjord, ska dörrarna och 
överprofilen linjera med varandra längs hela profilen.

I stängt läge ska ingen dörr luta åt något håll. 

Tänk på att hjälpa till med glasspade vid större 
justeringar. Annars finns det risk för att skruven går av.

22.

Montering

9

Justering glas

Justera glasen så att det 
blir samma avstånd mellan 
dörr och överprofil längs 
hela öppningen.

Placering av justeringsskruvar

23.

Montering glasningsprofiler

Montera glasningsprofilerna på alla fyra sidor på insidan 
av dörren. Börja med de lodräta glaslisterna (toppvy 1 
och 2) och fortsätt med de vågräta (sidovy 3 och 4) i 
den ordning som visas i figuren.

1 2

4

3

TOPPVY

SIDOVY

24.
Montering gummilist

Börja från mitten av övre ramen, fortsätt runt hela 
glaset och utan avbrott i hörnen. 
Var noga med att klippa gummilisten (utan att klippa 
av den helt) så att den går att vika i 90° vinkel. Gör den 
ca 10mm längre än vad som behövs för varje sida. 
Tryck ihop överflödig gummilist så att det inte bildas 
glipor eller hålrum. 

Skarvning
endast i 

mitten av 
övre 
sidan 
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25.

Kontroll Justering

Stäng samtliga dörrblad och kontrollera om justering 
krävs. 

27.
Justering sidoram (gångjärn-sidan)

Justera sidokarmens bredd med en 12 mm insexnyckel 
tills en perfekt stängning uppnås.  Lås justeringen med 
en 6 mm insexnyckel (moturs). 
(OBS: möjlig justering -2 mm vid stängning + 5 mm vid 
öppning). 

Montering

10

26.
Justering sidokarm (låssidan)

Justera sidokarmens bredd med en 12 mm insexnyckel 
tills en perfekt stängning uppnås.  Lås justeringen med 
en 6 mm insexnyckel (moturs). 
(OBS: möjlig justering – 4 mm vid stängning + 5 mm vid 
öppning).  

28.
Gångdörr separat, komb. 413 och 431

Om vikdörren är gångjärnsupphängd med kombination 
413 eller 431 så skall gummiprofilen  klippas ur 17 mm, 
enligt instruktion nedan.

Kapsnitt

Urkap
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30.
Slutkontroll

Stäng och öppna dörrarna och kontrollera:
1. Dörrarnas funktion och stängning
2. Handtagens funktion och stängning

Om lås inte går att låsa eller om dörrarna inte glider lätt 
och ljudlöst så måste justering ske omgående för att 
inte gummilister, etc. skall skadas.  

29.

Montering

Justering Låskolvar

Låskolvarna kan justeras in och ut genom att vrida 
skruven (spårskruv) i låskolven. 
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Användning

S1. S2.

Vikparti med gångdörr

Vrid handtaget i 180°, öppna gångdörren och lås den 
mot magnetbeslaget. Öppna de övriga dörrbladen och 
skjut sen hela paketet mot uppsamlingen. Stängning 
sker i omvänd ordning. 

Vikparti utan gångdörr (fjäderjustering)
Öppna dörrbladen i följd, med början längst från gång-
järnssidan. Använd handtagen och skjut hela gruppen 
mot uppsamlingssidan. Stängning sker i omvänd 
ordning.

Magnetiskt beslag som 
monteras på enligt pil 

OBS! klämrisk. OBS! klämrisk.

S3.

Funktionskontroll & skötsel

Kontroll av dörrarnas funktion , öppning, stängning, 
lås och tätningslister bör ske med täta mellanrum. 
1. Dörrarnas funktion och stängning
2. Handtagens funktion och stängning
3. Låsens funktion
4. Att hängrullar och trissor löper lätt och glider 

perfekt

Om lås inte går att låsa eller om dörrarna inte glider 
lätt och ljudlöst så måste justering ske omgående för 
att inte gummilister, etc. skall skadas. Justeringen sker 
på samma sätt som vid monteringen i manualens steg 
för steg instruktion.

För att hängrullar och trissor ska kunna glida perfekt 
måste de nedre och övre glidskenorna hållas rena. 
Kontrollera att alla tätningar, och särskilt då de 
magnetiska som sitter på dörrposterna, är ordentligt 
rengjorda. Rengöring sker med milt tvålvatten och fuktig 
trasa.

För att regnvatten ska kunna rinna bort på rätt sätt är 
det mycket viktigt att man regelbundet kontrollerar 
dräneringshålen (som sitter på de nedre profilerna och 
på dörrarnas nedre tvärstycken) så att de inte täppts till 
av skräp, damm, löv och smuts. 
Kontrollera regelbundet alla rörliga delar, skruvar, 
tätningar, hjul, lås, etc. för att säkerställa en 
bekymmersfri funktion. Byt ut eventuella slitna delar. 
Rengör och smörj de delar som är i kontakt med 
varandra med silikonolja. 
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