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Twin pack skjutdörrar för max. öppningsbredd 1200mm 
och öppningshöjd 2355mm.

Innehåller:
• 2 x 610 mm skjutdörrar med vit panel
• 2 x 1200 mm vit tak- och golvskena

• Lämpar sig endast för montering i garderob och ej som 
genomgångsdörrar

• Enkel och snabb montering
• Dörrhöjd 2318 mm. Detta är längden på dörrprofilen 

utan hjul, vilket bygger ytterligare höjd.
• 8 mm melaminbelagd spånskiva
• Bottenhjul med kullager och urspårningsskydd
• Vit stålram
• Vikt 20 kg

Twin pack sliding doors – 1200mm max opening width. 
2355mm max opening height.

Contains:
• 2 x 610mm White panel frame doors
• 1 x 1200mm White trackset

• For wardrobe use only - should not be used in ‘Walk-
through’ applications

• Easy to fit
• Height of door 2318 mm. This is the length of the profile, 

wheels and top guides will add additional height.
• 8 mm melamine faced chipboard
• Bottom wheels with ball bearings and anti-jump clips
• White steel profile
• Weight 20 kg
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Monteringsanvisning för Twin pack skjutdörrar
Fitting instructions for Twin pack sliding doors

SE - Anpassning av längd på skenor 
Twin pack-dörrarna är anpassade för en 
öppning på  max 1200 mm. Undvik att kapa 
skenorna för mycket då det blir för stor 
överlappning av dörrarna. Mät bredden på 
öppningen högst upp och minska måttet 
med 2 mm. Använd en vinkelhake och dra en 
linje tvärs över ovansidan på skena A. 
Mät bredden på öppningen längst ned 
och minska måttet med 2 mm. Gör en 
motsvarande linje tvärs över golvskenan 
B. Kapa sedan skenorna med en fintandad 
bågfil.

EN - Adapting length of tracks
The twin pack is designed for the 1200mm 
opening.  Beware cutting the track down too 
much would result in too great an overlap in 
the doors and very little access to the storage 
behind.
Measure the width of the opening at the very 
top and subtract 2 mm. Use a carpenter’s 
square and draw a line at right angles across 
the top of track A. Measure the width of the 
opening at the very bottom and subtract 2 
mm.. Draw a similar line at right angles across 
the floor track B. Then cut the tracks with a 
fine-toothed hacksaw.
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1 2 SE - Montering av skenorna 
Övre skenan – Placera skenan överst i 
öppningen. Borra och plugga i karmen/taket 
efter behov och skruva fast övre skenan. 
Golvskenan - placera skenan på golvet i 
öppningen utan att montera den permanent. 
Häng upp en dörr i takskenan ( se även bild 3) 
passa in även dörren mot golvskenan. Se till 
att fixera dörren så den är vertikal med hjälp 
av vattenpass. Markera för borrhål och skruva 
därefter fast golvskenan.

EN - Fitting the tracks
Top track – Position the track at the top of the 
opening. Drill and plug the frame/ceiling as 
required and screw the top track into position.
Floor track – Position the track in front of the 
front edge of the top track. NB: Before fitting 
the floor track permanently in position, the 
door must be adjusted to ensure it is vertical. 
Mark for drilling holes and fasten the floor 
track. 
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3 SE - Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För 
upp dörren mot takskenan lutande ca 15 
grader. Sänk sedan nederkantens hjul in i 
golvskenan. 

EN - Fitting the doors
Always fit the rear door first. With the door 
angled approx.15
degrees outwards, insert the top guide 
wheels in the top track. Then lower the 
wheels on the bottom edge into the floor 
track.
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SE - Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och 
parallella med väggen. Justera de nedre 
hjulen så att varje dörr får rätt höjd och 
lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och 
justera dörrens uppriktning med hjälp av 
justeringsskruven vid de nedre hjulen. Vrid 
skruven medurs för att sänka dörren och 
moturs för att höja den. 

EN - Adjusting the doors
Adjust the doors until they are vertical 
and parallel to the wall. Adjust the bottom 
wheels so that each door is set at the correct 
height and angle. Use a screwdriver to adjust 
door alignment by turning the adjusting 
screws near the bottom wheels. Turn the 
screws clockwise to lower the door and anti-
clockwise to raise it.
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SE - Fixering av dörrar
Tryck upp plastsprinten mot takskenans 
glidspår. För att ta bort, drag ned sprinten och 
lyft ur dörren lutande ca 15 grader.

EN -  Engaging the top guide
Push up the yellow plastic section. To remove 
the door, pull down, lift out angled approx. 15 
degrees outwards.
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SE - Aktivera urspårningsskydd
Aktivera urspårningsskyddet så att dörrarna 
inte kan haka ur spåret. 1. Vrid sprinten till 
öppet läge 2. Tryck ned sprinten helt i spåret 3. 
Vrid sprinten tillbaka till stängt läge

EN - Activate the anti-jump clips
Activate the anti-jump device to prevent the 
doors from coming out of the groove. 1. Turn 
the pin to the open position. 2. Push the pin 
right down into the groove. 3. Turn the pin 
back to the closed position
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Twin pack skjutdörrar för max. öppningsbredd 1200mm 
och öppningshöjd 2355mm.

Innehåller:
• 2 x 610 mm spegelskjutdörrar
• 2 x 1200 mm vit tak- och golvskena

• Lämpar sig endast för montering i garderob och ej som 
genomgångsdörrar

• Enkel och snabb montering
• Dörrhöjd 2318 mm. Detta är längden på dörrprofilen 

utan hjul, vilket bygger ytterligare höjd.
• Spegel med 4 mm säkerhetsfilm
• Bottenhjul med kullager och urspårningsskydd
• Vit stålram
• Vikt 30 kg

Twin pack sliding doors – 1200mm max opening width. 
2355mm max opening height.

Contains:
• 2 x 610mm mirror sliding doors
• 1 x 1200mm White trackset

• For wardrobe use only - should not be used in ‘Walk-
through’ applications.

• Easy to fit
• Height of door 2318 mm. This is the length of the profile, 

wheels and top guides will add additional height.
• Mirror with 4 mm safety film
• Bottom wheels with ball bearings and anti-jump clips
• White steel profile
• Weight 30 kg
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Monteringsanvisning för Twin pack skjutdörrar
Fitting instructions for Twin pack sliding doors

SE - Anpassning av längd på skenor 
Twin pack-dörrarna är anpassade för en 
öppning på  max 1200 mm. Undvik att kapa 
skenorna för mycket då det blir för stor 
överlappning av dörrarna. Mät bredden på 
öppningen högst upp och minska måttet 
med 2 mm. Använd en vinkelhake och dra 
en linje tvärs över ovansidan på skena A. 
Mät bredden på öppningen längst ned 
och minska måttet med 2 mm. Gör en 
motsvarande linje tvärs över golvskenan 
B. Kapa sedan skenorna med en fintandad 
bågfil.

EN - Adapting length of tracks
The twin pack is designed for the 1200mm 
opening.  Beware cutting the track down 
too much would result in too great an 
overlap in the doors and very little access to 
the storage behind.
Measure the width of the opening at 
the very top and subtract 2 mm. Use a 
carpenter’s square and draw a line at right 
angles across the top of track A. Measure 
the width of the opening at the very bottom 
and subtract 2 mm.. Draw a similar line at 
right angles across the floor track B. Then 
cut the tracks with a fine-toothed hacksaw.
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1 2 SE - Montering av skenorna 
Övre skenan – Placera skenan överst i 
öppningen. Borra och plugga i karmen/taket 
efter behov och skruva fast övre skenan. 
Golvskenan - placera skenan på golvet i 
öppningen utan att montera den permanent. 
Häng upp en dörr i takskenan ( se även bild 3) 
passa in även dörren mot golvskenan. Se till 
att fixera dörren så den är vertikal med hjälp 
av vattenpass. Markera för borrhål och skruva 
därefter fast golvskenan.

EN - Fitting the tracks
Top track – Position the track at the top of the 
opening. Drill and plug the frame/ceiling as 
required and screw the top track into position.
Floor track – Position the track in front of the 
front edge of the top track. NB: Before fitting 
the floor track permanently in position, the 
door must be adjusted to ensure it is vertical. 
Mark for drilling holes and fasten the floor 
track. 
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3 SE - Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För 
upp dörren mot takskenan lutande ca 15 
grader. Sänk sedan nederkantens hjul in i 
golvskenan. 

EN - Fitting the doors
Always fit the rear door first. With the door 
angled approx.15
degrees outwards, insert the top guide 
wheels in the top track. Then lower the 
wheels on the bottom edge into the floor 
track.
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SE - Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och 
parallella med väggen. Justera de nedre 
hjulen så att varje dörr får rätt höjd och 
lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och 
justera dörrens uppriktning med hjälp av 
justeringsskruven vid de nedre hjulen. Vrid 
skruven medurs för att sänka dörren och 
moturs för att höja den. 

EN - Adjusting the doors
Adjust the doors until they are vertical and 
parallel to the wall. Adjust the bottom wheels 
so that each door is set at the correct height 
and angle. Use a screwdriver to adjust door 
alignment by turning the adjusting screws 
near the bottom wheels. Turn the screws 
clockwise to lower the door and anti-
clockwise to raise it.
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SE - Fixering av dörrar
Tryck upp plastsprinten mot takskenans 
glidspår. För att ta bort, drag ned sprinten och 
lyft ur dörren lutande ca 15 grader.

EN -  Engaging the top guide
Push up the yellow plastic section. To remove 
the door, pull down, lift out angled approx. 15 
degrees outwards.

1 2 3

SE - Aktivera urspårningsskydd
Aktivera urspårningsskyddet så att dörrarna 
inte kan haka ur spåret. 1. Vrid sprinten till 
öppet läge 2. Tryck ned sprinten helt i spåret 
3. Vrid sprinten tillbaka till stängt läge

EN - Activate the anti-jump clips
Activate the anti-jump device to prevent the 
doors from coming out of the groove. 1. Turn 
the pin to the open position. 2. Push the pin 
right down into the groove. 3. Turn the pin 
back to the closed position
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