Montering av fönster i Nordic‐Design Plus
Om fönsterna inte är förborrade krävs ett borr på ca 6 ‐ 6,5 mm. Ni behöver
borra två eller tre hål (beroende av fönsterstorlek) på varje sida utom i den
nedre karmen som inte ska ha några infästningar. Ni kan använda helgängad
betongskruv 112 mm längd vilket fungerar i både trä‐ och betonghus.
Det viktigaste att tänka på är att se till att fönstret står i våg och i lod innan
fönstret skruvas fast. När skruven närmar sig PVC:n skruvas sista biten försiktigt
för att inte skruven ska dra åt alltför hårt och försänkas ner i pvc:n.

Öppningsbara fönster: Lyft av fönsterbågen innan karmen monteras.
Fasta fönster: Glaskassetten måste tas bort innan karmen kan monteras. Börja med att ta
bort de fyra glaslisterna runt kassetten. Vid leverans av fasta fönster är dessa glaslister
oftast inte helt fästa. Använd en tunn spackelspade eller liknande och oftast är det i mitten
av glaslisterna som det är lättast att få in spaden och försiktigt lossa den. När man väl fått
bort den första glaslisten är de andra enklare att ta bort. Lyft försiktigt ur glaskassetten och
använd gärna handskar för att slippa riskera att skära dig. Förvara glaset stående i säkert
förvar medan karmen monteras. Notera hur glasklossarna var placerade och var noga med
att placera dem i samma läge när karmen har monterats. När glaset är på plats fäster man
glaslisterna igen med en gummihammare. Var noga att inte skada glaset.

Använd aldrig kofot eller andra hårda verktyg
av metall eftersom detta kan skada glaset

Stödklossar
Placera ut stödklossar under karmen innan det skruvas fast. Bilderna nedan visar hur de
ska placeras beroende av fönstertyp.

Bilden nedan visas hur och var skruven ska sitta:

Montera fönsterbleck
Om karmen har en fönsterbleckskåra är det bara att fästa fönsterblecket i skåran. Använd
antingen popnit eller skruva. Används skruv kan ni behöva förborra hålen.
Om karmen inte har en fönsterbleckskåra monteras fönsterblecket direkt på karmen och
viks sedan upp enligt bilderna nedan. Använd popnit eller skruv för att fästa fönsterblecket
men lägg först en sträng silikon mellan fönsterblecket och karmen. Används skruv kan ni
behöva förborra hålen.

Bilden nedan visas hur fönsterblecket har vikits upp.

Några ord om dränering
Nordic‐Design Plus fönster har inga dräneringshål i karmen utan enbart i bågen. Inget
vatten kan läcka in i karmen utan bara ovanpå vilket rinner av framåt.

Om ni vill ha mer råd om hur man installerar fönsterna är ni
välkomna att ringa oss på 044‐421 20 eller maila oss på:
info@nsfonster.se

