
SIDEVEGG/FRONT/
SOFT CLOSE

Monteringsanvisning

Les grundig gjennom hele bruksanvisningen og forbered montering med nødvendig verktøy.
Kontroller målene på ordren og medfølgende varer. Deretter måler du skinnesettet, som skal stemme med 

oppgitt mål på ordren. De første punktene av bruksanvisningen omhandler montering av sidevegg. 
Har du en nisje, gå til «Skyvedørsfront». Alle våre sidevegger leveres med overmål, så de er beregnet å 

måtte tilpasses i høyden (ev. dybden) av den som monterer.
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Sidevegg  1/3

Ønsker du at sideveggen skal 
kappes til annen dybde enn 
standard, sjekk dybdemålet 
på din eksisterende vegg og 
overfør dette til din sidevegg. 

Mål opp eller benytt den 
kontrollerte skinnen for å finne 
ut stedet hvor sideveggen skal 
monteres. Merk av dette. 
 
Legg et vater fra innervegg og 
ca 60 cm ut i rommet. 
Ut fra hva vateret viser, beregner 
du og kapper sideveggen etter 
avviket på gulvet.

Bruk gjerne en vanlig håndsag, 
eller en sirkelsag. Sag forsiktig, 
benytt gjerne en tapebit i underkant 
av kappstedet, slik at resultatet blir 
penest mulig.
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Ca. 60 cm



3GARDEROBEMEKKA | 94 00 55 66 | garderobemekka.no

Sidevegg  2/3

Nå er sideveggen «rett» etter 
gulvets eventuelle avvik, så 
kommer mål mot taket, mål 
høyden ved din innervegg 
og deretter ut i rommet etter 
den dybden du har bestilt 
eller ønsker sideveggen på.

Mål nøyaktig, trekk deretter 
3 mm av på dine mål, dette 
for at ikke sideveggen skal 
stå i spenn mot taket, overfør 
disse målene til sideveggen 
og sag.

Nå er sideveggen tilpasset 
din bolig og klar for 
montering.

Mål ut i bakkant, fjern 
eller kapp til tak og 
gulvlisten slik at det blir 
plass til sidevegg. Sjekk 
at kuttene blir i lodd. 
Anbefalt verktøy til dette 
er en multikutter.

Hvis du skal ha 
innredning, kan du 
gjerne fjerne gulvlisten 
for å få innredningen 
helt inn til bakvegg, eller 
tilpasse gulvlisten etter 
modulens bredde.
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Takskinne
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Nå kan du merke av nøyaktig hvor vinklene 
skal monteres, husk sjekk vinkel og lodd på 
sidevegg. Du kan gjerne benytte en hylle 
som normalt følger innredningen til hjelp, 
for å finne rett vinkel.

Hvis du ikke ønsker å skru i gulvet, 
merker du av og benytter små dråper med 
egnet lim!

Monter vinklene, gjerne 3 i bakkant og 2 i forkant, 
husk at du beregner plass til skinnene, før du fester 
de ytterste vinklene.

Etter at sideveggen er montert, er det fint å benytte 
litt fugemasse langs bakvegg og ved avslutning mot 
taket. Nå vil sluttresultatet se bra ut.

Har du bestilt innredning, og seksjonen skal stå 
mot sideveggen, kan du gjerne montere denne 
seksjonen, før du setter sideveggen på plass. 
Da er det naturlig å feste vinklene til sideveggen 
inne i innredningsseksjonen, for deretter å skru 
sideveggen fast til denne. 

Husk: Ikke benytt for lange skruer!

Monter takskinnen. Du kan gjerne montere 
takskinnen før du setter sideveggen på plass. 
Da vil sideveggen stå mot et fast punkt. 

Her må du benytte egne riktige type skruer, 
siden det er mange ulike typer tak. 

Husk: Takskinnen skal holde dørene på plass!
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Har du en nisje, er det enkelt 
å montere din garderobefront. 

Mål ut garderobens totale 
eller din valgte dybde. 
Minimum dybde 60 cm eller 
helst litt mer for yttertøy.

Skyvedørsfront  1/3
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Mål skinnenes tykkelse (dybde) 
og merk av på listen. Kapp 
deretter plass til skinnen, best 
egnet verktøy er en multikutter. 

Dørene og skinnene skal gå helt 
ut til veggen. Sjekk målet på ditt 
skinnesett, målet på din garderobe 
er alltid produsert til den lengste 
bredden, slik at det er nok overlapp 
til dørene ved eventuell skjevheter.

Hvis skinnene blir litt for lange, 
anbefales det å kutte skinnen med 
egnet verktøy, best resultat blir det 
med en listesag eller eventuelt også 
baufil.
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Bunnskinnen plassering merkes etter 
samme ytterste mål som takskinnen. 
Sjekk først at bakvegg er i lodd, 
hvis ikke ta hensyn til avvik. Mål 
deretter fra bakvegg, men trekk fra 
2 cm innover. Da skal døren stå i 
lodd.

Mål deretter bunnskinnens tykkelse 
og kutt vekk denne delen av 
gulvlisten. Gjør det samme på den 
andre siden. Legg bunnskinnen nå 
løs på gulvet.

Viktig: Har du bestilt posisjonsstoppere, 
MÅ disse settes inn før du fester 
bunnskinnen.

Man fører de inn i sporet på bunnskinnen 
og etter at lim/silikon er tørket, kan du 
dytte de (justere) med en liten skrutrekker 
til riktig posisjon.

Ikke bøy stopperen, den skal være litt 
trang å føre inn i skinnen, for at de små 
taggene skal stikke opp i skinnen for å 
holde tak i hjulet.

Posisjonsstopperne hindrer døren fra å 
trille ut fra veggen eller midt på hvis du 
har en 3 eller 4 dørs garderobe.
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Etter at begge dørene er løftet 
på plass i skinnen, justeres 
skyvedøren etter den veggen 
du har bestemt at døren skal stå 
fast mot.

Husk at dørene ikke skal skrape 
i bunnskinnen, juster da døren 
litt høyere.

Hvis dørene etterpå bytter 
plass, kan du oppleve synlige 
skjevheter, da er det bare å 
skyve døren til motsatt side.
 

Løft deretter en dør inn på skinnen, husk 
at begge hjulene må stå på samme spor, 
sjekk at døren faktisk står i lodd på begge 
sider, merk av posisjonen til skinnen, før 
du løfter av døren og fester bunnskinnen.

Bunnskinnen anbefales festes med små 
«kremdotter» med silikon, eller annet 
festemiddel. Press skinnen godt ned i 
silikonen, og sjekk at den står i riktig 
posisjon.

Benytter du silikon/lim, bør den helst tørke 
til dagen derpå eller sett dørene forsiktig 
på plass. Benytt ikke garderoben mer 
denne dagen, så lim/silikon herder.

Ved 3- eller 4-dørs garderobe, beregnes 
at døren/dørene i midten plasseres på 
det ytterste sporet.
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Softclose 1/3

1

Det er mulig å legge til en ekstra 
skyvedørsbrems.

75 m
m

NB! L
ukke

retning
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Softclose – skyvedørsbrems 2/3

1

Sørg for at skyvedørsbremsen er montert riktig ift. 
lukkeretning.
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OBS! Før skyvedøren 
monteres, dra i bremsebæreren 
i lukkeretning, som vist på 
illustrasjonen.

OBS! Elektrisk skrutrekker anbefales ikke.

Lukkeretning

Lu
kke

retning

Lu
kke

retning

3mm

Standard
lett type
75 mm

Tung type
130 mm  
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Softclose – brakettholder 3/3

2

1

Bestem høyden på 
brakettholderens 
topphette.

For grundigere instrukser, se monteringsfilm her.

Kort Medium Lang

3 4 5

Plasser brakettholderen til 
skyvedørsbremsen i takskinnen.

Skru fast brakettholderen i 
skinnen.

Skru så på topphetten i 
brakettholderen.

Standard 
lett type

268–270mm

Standard 
lett type

268–270mm

Tung type
323–325 mm  

Tung type
323–325 mm  

https://www.youtube.com/watch?v=KEnNtqHJaFM


Står du fast? 

Vi kan hjelpe deg!

Ring 

94 00 55 66

www.garderobemekka.no


