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Kære kunde, 
 
Tillykke med dit nye Superroof produkt. Vi håber, at du vil få stor glæde af det. 
Kassen med dit nye Superroof produkt indeholder mange små dele, gem derfor al emballage indtil 
produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen, vær derfor forsigtig med 
udpakningen, så produktet ikke beskadiges. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, før 
produktet samles, og tages i brug. Vi anbefaler, at styklisten kontrolleres straks ved åbning af 
emballagen. 

DANISH DESIGN 



  

 

SMART FENCE - DØR: OPSÆTNING  

 

Placering af stolperne. 

 Placer stolperne som resten af hegnet.  

Samme afstand fra center til center på 90 cm.  

Det anbefales altid, at stolperne ved dørerne har 

monteret en  håndliste på toppen, enten vores 

aluminiums håndliste eller en træhåndliste. 

Udpakning af dør. 

 Pak døren ud af emballagen, pas på, at alle små-

delene ikke bliver væk. 

Færdigmontering af dørhængslerne. 

 Tag skydetapperne og monter hængselstapperne på 

den side, hvor de underforsænkede huller er.  

Skru unbrakoskruerne i tapperne. 

Justering af døren: Hængselstapperne bestemmer 

afstanden fra døren over til lukkestolpen. Mangler 

der afstand, skrues hængselstapperne længere ind i 

skydetapperne, og omvendt.  

 

 

1 



  

Montering af hængslerne. 

 Skub hængselstapperne ned i sporene. 

Monteringensskruen skal være nederest på det 

nederste hængsel, og øverest ved tophængslet. 

Montering af døren. 

 Sæt døren på, og klods den op til den ønskede top- 

højde.  

Boring og afkortning af dækcover i sporene. 

 Når den ønskede højde er nået, skrues skruerne i 

hængselerne ind i stolpene, MEN skru dem kun ind i 

stolpens bagplade, så der kommer et mærke. 

Mål afstandene til dæk coveret i stolperne. 3 

stykker i alt, og de afkortes med en nedstryger.  

Afmonter døren, og bor med et 3 mm bor, der hvor 

mærkerne er indvendig i stolpen. Bare bor et 5 mm 

dybt hul. 

Monter døren. Først dæk cover i bunden, så 

bundhængsel, midter cover, tophængsel, og til slut 

top cover. Skru skruerne i hængselserne helt i bund, 

i de allerede borede huller, og døren er monteret i 

hængselsiden. 

 



  

 

 

Montering af  låsecylinder. 

 Indsæt nu låsecylinderen i døren, og skru den fast 

med den medfølgende skrue i kanten af døren. 

Påsætning af dækrammen. 

 Placer plast dækrammen omkring låsecylinderen i 

begge sider, og bank den fast med en 

gummihammer. 

Montering af håndtag. 

 Indsæt det firkantet stykke i låsekassen, og sæt 

plast dækkapperne på i hver side. 

 

 



  

 

 

 

 Monter håndtagene i hver side, og skru dem fast på 

bagsiden med en unbrakonøgle. 

Montering af lukkebeslaget. 

 Monter lukkebeslaget med skydetapperne.  

Kør tapperne ned i sporet på lukkestolperne i den 

ønskede højde. Skru derefter skruerne fast. 

Din smart fence dør, er således færdigmonteret. 

 

Sikkerhed/vedligeholdelse: 
- Følg manualen i den rækkefølge, der er foreskrevet. Vi anbefaler, at hegnet samles af 2 

personer med passende sikkerhedsudstyr.  
- Tjek dækket/træværket for ledninger og rør, før du borer. 
- Opsætning på trædæk. Tjek at der er gennemgående træværk/bjælker. (ikke kun 

terrassebrædder, min. 50 mm tykkelse)  
- Hold børn væk ved opsætning af hegnet. 
- Alt emballage skal bortskaffes. 
- F&H Com A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller ejendom ved forkert 

opsætning/montering, opbevaring og behandling af hegnet.  
- Farveændringer kan opstå som følge af påvirkning af lys/vejr over tid. 

Rengøring:  
- Hegnet skal, efter rengøring i mildt opvaskemiddel, skylles efter i koldt vand. Der må ikke 

anvendes opløsningsmidler eller andre specielle rengøringsmidler på produktet.  
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