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Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med Luckor-lok® skruvar. 
 

Luckor-lok skruvar används för montering på fasaden i:  
trä, aluminium, hardboard, sten eller puts. 

 
Följande verktyg krävs för ett bra resultat:  
Borrmaskin, 6+8 mm borr, hammare, luckor-lok skruvar 

 

Monteringen fönsterluckor modellerna L1 tom L6. 

Fyra (4) 
luckor-lok 
skruvar 

Sex (6) 
luckor-lok 
skruvar 

Bild 1 
Steg 1: 

Sätt upp luckan intill fönsterkarmen och mar- 
kera önskade positionen på väggen. Se bild 1. 
 

Steg 2: 

Vid små luckor (mindre än 1400 mm), använd 
fyra (4) luckor-lok skruvar per lucka. Vid  
långa luckor (mer än 1400 mm) använd  
sex (6) luckor-lok skruvar per lucka. Se bild 2. 
 

Steg 3: 

För att underlätta centrering, förborra hål i luckorna 
med 6 mm borr innan montering.  
 

Steg 4: 

Sätt upp luckan bra centrerad, borra (6 mm) rakt ge-
nom luckans hål och in i väggen, ca 65 mm djupt. 
Säkerställ att borrdjupet är tillräckligt långt för 
Luckor-lok skruvarna. 
 

Steg 5: 

Ta bort luckan och öka luckans håldiametrar från 6 
till 8 mm. Se bild 2.  
Obs: Vid långa luckor inte de 2 i mitten, se bild 2. 
 

Steg 6: 

Sätt upp luckan bra centrerad och tryck luckor-lok 
skruvar rakt genom luckans hål in i väggen. Slå för-
siktigt med hammaren tills luckan ligger tät mot väg-
gen.  
Obs: Slå inte för hårt, annars blir det en grop i eller 
skada på luckan. 
 

Obs: För att ta bort de monterade luckorna, försök 
inte dra ut luckor-lok skruven. Använd en kniv eller 
sax och skär av skruven mellan skruvhuvud och luck-
an. Dra ut resten. Sätt tillbaka med nya skruvar. 

Bild 2 
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Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med Luckor-lok® skruvar. 
 

Luckor-lok skruvar används för montering på fasaden i:  
trä, aluminium, hardboard, sten eller puts. 

 
Följande verktyg krävs för ett bra resultat:  
Borrmaskin, 6+8 mm borr, hammare, luckor-lok skruvar 

 

Monteringen extra breda fönsterluckor; modellerna L7a tom L7d. 

        Modellerna L7b+d        Modellerna L7a+c 

Följ steg 1 tom 6 som på sidan ett, förutom steg 2 och 5 som är så här: 
Steg 2:  
Vig längden tom 1800 mm använd 10-12 luckor-lok skruvar beroende på modellen. 
Se bild nedan. Obs: "X" markerar skruvarnas positioner. 
Vid längden mer än 1800 mm sätt 2 extra skruvar i vänster och 2 i höger ram 
jämnt fördelade över höjden. 
Steg 5: 
Ta bort luckan och öka luckans håldiametrar från 6 till 8 mm.  


