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Innehåll: 

-MDF-ram för luckan med färdigmonterade 

-fjäderbelastade gångjärnssprintar. 
- Gångjärn 2 st. 
- 8st skruvar för fäste av gångjärn i träregel, 

 

Vid uppsågning av öppningen bör träregeln vara 10-13 mm från 

öppningens kant. Detta säkerställer rätt avstånd för gångjärnets delar.  

Vid uppsågning av öppningen bör träregeln vara 10-13 mm från 

öppningens kant. Detta säkerställer rätt avstånd för gångjärnets delar 

Börja med att lägga panelen på MDF-ramen från gångjärnssidan med 

noten utåt. För att säkerställa ett bra resultat är det en bra idé att 

fortsätta belägga luckan med samma panel som i övrig konstruktion. 

Gällande den första panelen, se till att du inte skjuter spiken på 

metalldelarna.. 

MDF-ramen fungerar som mått vid panelläggningen. Alternativt så kan du 

lämna panelerna aningen långa och sedan kapa dem till rätt längd i 

efterhand. 

Gångjärnen fästs i reglarna så att gångjärnens veck ligger i linje med öppningens 

kant. 

 

 

 

 

 

 

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, 

info@kiilax.fi 
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Contents: 

- MDF hatch frame, with pre-attached spring-loaded hinge 

pins 

- Hinge body 2 pcs 

- 8 screws for fixing the hinge body to a wooden frame 

 

When cutting the opening, the studs should be 10-13 mm from the edge 

of the opening. This ensures the correct installation distance for the hinge 

body.Viimeisestä täydestä paneelista ennen luukun aukkoa poistetaan 

aukon kohdalta urospontti. 

When cutting the opening, the studs should be 10-13 mm from the edge of the 

opening. This ensures the correct installation distance for the hinge body. 

Start panelling the MDF frame from the hinge side, female tongue 

outwards. To ensure best result, coat the door with the same panel as in 

the ceiling. At the first panel, make sure you do not shoot nails on the 

metal parts. 

The MDF frame serves as a measure when laying the panel. Alternatively, 

you can leave the panels slightly long and then cut them to the right 

length afterwards  

 

The hinge bodies are attached to the stud so that the fold of the hinge 

body is in line with the edge of the opening. 
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