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Väggångjärn
Snyggt designat gångjärn för 6-8 mm glas. Gångjärnet har en unik lyftfunktion som lyfter 5mm. Lyftvinkeln är förinställd på 90° men är justerbar 
från 0 till 180°. Glaset går att justera horisontellt 0-8 mm. Skruvar täcks med lock.
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RB-1000 Mått Passar�6-8mm�glas

Krom (CR)

Guld/Mässing (GD) Svart Matt (BM)

RB-1000R-CR

RB-1000R-BM

RB-1000R-GD

RB-1000L-CR

RB-1000L-BM

RB-1000L-GD

Krom (CR)

Guld/Mässing (GD)

Svart Matt (BM)

Ytfinish

Produktnummer
Höger/Right (R)

Höger/Right (R)

Höger/Right (R)

Vänster/Left (L)

Vänster/Left (L)

Vänster/Left (L)

Utskärningsmall för glas

Förändra lyftvinkel på lyftgångjärn

Flexibla monteringsalternativ

A. Lossa insexskruv 
mot vägg (ca 1/2 varv)

B. Lossa insexskruv under locket 
(ca 1/2 varv). När båda(A,B) 
skruvarna är lösa är lyfttappen lös 
och lyfter ej gångjärnet

E. Vid önskad vinkel, dra åt första insexskruven (den mest 
tillgängliga). Vrid gångjärnet för att komma åt den andra 
insexskruven (gångjärnet höjs), och dra åt den andra 
insexskruven. 
(Notera: Båda skruvarna (A,B) drar åt och lossar lyfttappen. Båda 
skall dras åt för säkerhet och bästa funktion.)

C. Se till att gångjärnet är i nersänkt läge
D. Vrid gångjärnet till önskad lyftvinkel (för nedsänkt läge).

Ly f t f u n k t i o n
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Nedsänkt Upphöjd

Skruv skall vara 
upp för korrekt 

lyftfunktion

UPP

Ställskruven för lyftfunktion skall vara på 
övre sidan

Gångjärn Höger/Vänster?
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Montera glaset
4. Lossa båda insexskruvarna. Ta bort täckplattan.
5. Placera transparent och anpassa plastdistans för 6 eller 8mm glas. 
6. Placera glaset, plastdistans, täcklock och dra åt insexsskruvarna  så att glaset kläms fast 
7. Glaset kan finjusteras verktikalt 0-5mm genom att skjutas ut något i gångjärnet före skruvarna dras åt fullt 
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1. Markera glaslinje. Markera skruvhål, i mitten av glasutskärning
2. Kontrollera att monteringsväggen är lodrätt. Vid behov, kompensera med distanser bakom gångjärnet för lod.
3. Borra hål och täta med silikon i hålen. Skruva fast gångjärnen. Anpassa väggskruv (och ev. plugg) efter 
fästmaterialet i väggen



13. Täcklock skjuts på plats
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Användning
· Häng ej i glasdörren och undvik tunga vikter i glaset , inga galgar bör hängas i glaset mm. Kontrollera a� väggfästen är säkert förankrade i väggen 

och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger. 

· Rengör med delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Smörj rörliga delar med fe� 1-2 ggr /år så a� rörliga dörrar rör sig lä� och vidhåller 

lång livslängd. Gör regelbunden visuell inspek�on. Använd inte produkten om skador på delar uppstå� (förändring eller slitage på färg eller ytskikt 

påverkar inte användningen). 

·  Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada 

kromade och behandlade ytor.


