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Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med klämmor. 

 

 

Följande krävs för ett bra resultat: 

• 6 Klämmor i rostfritt stål. 

• 9 Skruvar (M5) per lucka. Längden bero på vägg-
material. 

• Skruvar + pluggar beroende på väggmaterial. 

• Borrmaskin + borr, penna, skruvmejsel, vattenpass. 

Obs: 

Varje lucka har ribbor på baksidan vid topp, mitt och nedre 
delen. Två klämmor används i varje av dessa tre delar. Se 
bild 1.  

 

Rätt ställe 
klämmor 

Fäst klämmor bara 
lite grann; definitiv 
fastmontering se-
nare. 

 

Steg 1: 

Sätt klämmorna delvis på ribban vid varje hörna, så 
att monteringsplatta ligger utanför luckan (4 st.), se 
bild 2. 

Obs: Tryck inte in klämmorna helt, för de ska tas bort 
senare. 

 

Steg 2: 

Sätt luckan mot väggen i slutligen monteringsposition. 
Markera mitthållet av varje clip (4 st.), se bild 3. Dra 
en linje vertikal mellan topp och nedre hållmarkering.    
Efter steg 2 ta bort klämmorna från luckan. 
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Steg 3: 

Sätt luckan med framsidan mot väggen och 
justera luckans slutliga monteringsplatsen. 
Markera definitiva monteringsställen på 
dem två befintliga vertikala linjer; se bild 4.   
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Steg 4: 

Läs noggrant steg 4 och titta på bild 5 innan mon-
teringen av klämmorna.  
Sätt fast klämmorna centrerade på båda vertikala 
linjer och mellan de två markerade ställen, se bild 
4. Använd en skruv vid klämman närmast fönstret 
och två skruvar vid klämman längre ut, se bild 5. 
På detta sätt kan klämmorna röra sig vid tempe-
raturändringar. Klämmornas monteringsplatta ska 
sitta uppåt.  

Beroende på väggmaterial kan monteringen be-
höva anpassas.        

Steg 5:  

När klämmorna är monterade kan man sätta in 
luckan genom att trycka in luckans ribbor i kläm-
morna. Tryck rejält fast och se till att alla sex 
klämmor blir använda.    

Monterings-
ställen 

Närmast fönster  Längre ut från fönster 

Monteringsplatta upp   Valfri 
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