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AFMONTERING AF RAMME - DREJEKIP

Det anbefales at være 2 til afmontering af 
rammen

Man skal gå ud fra at glaslisterne går i stykker, 
når de afmonteres - bestil nye med, når glasset 
bestilles.

(Ordrenummer findes i glassets kant, se evt. 
her: www.idealcombi.dk/ce-maerkning/)

Vinduet åbnes i 90o

Ved rammer under 814 
mm

Beslaget i overrammen 
drejes 90o og løftes af 
rammen.

(Brug evt. lille skrue-
trækker)
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AFMONTERING AF RAMME - DREJEKIP

Ved rammer over 814 
mm

Beslaget i overrammen 
løftes forsigtigt af, som 
vist på billedet

Den forreste del af be-
slaget trykkes ned og 
rammen trykkes ind 
mod karmen i toppen, 
hvorved beslaget slip-
per
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AFMONTERING AF RAMME - DREJEKIP

Beslaget drejes ind mod 
karmen, mens rammen  
holdes fast i åben posi-
tion.

Rammen lukkes i og 
vippes ud i toppen.
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AFMONTERING AF RAMME - DREJEKIP

Rammen kan nu løftes 
af bundbeslaget ved at 
trække rammen opad.

Vær opmærksom på, at 
bundbeslaget er foldet 
sammen i karmen, da 
det ellers kan være van-
skeligt at genmontere 
rammen.
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Rammerne sidder mon-
teret med fastramme 
klips, som vist på det-
te billede. Rammen af-
monteres ved at træk-
ke klipsens 2 dele fra 
hinanden fra indvendig 
side. 

Til dette bruges et styk-
ke tyndt finér eller som i 
dette tilfælde et stykke 
plastik (3-4mm, som er 
skåret 45o i enden.

Brug IKKE skruetrækker 
eller lignende, dette kan 
ridse karmen.

Klipsene lokaliseres fra 
indvendig side.

Den spidse ende pres-
ses ind i revnen mellem 
de 2 klipsdele.
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Og delene skubbes fra 
hinanden.

Dette udføres ved alle 
klips i vinduet.

Når alle klips er delte, er 
rammen løs og kan fjer-
nes fra karmen. 

For at montere den fa-
ste ramme igen, skub-
bes den løse del af klip-
sen ind i den faste igen.

Når alle klipsdelene er 
sat på plads, kan ram-
men monteres igen. 
Dette gøres ved at pres-
se rammen ind i karmen 
igen.

Vær opmærksom på at 
rammen får indgreb på 
alle klips (KLIK)
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Sådan skifter du 

glasset

Den afmonterede ram-
me placeres på 2 bukke 
eller andet fast under-
lag.

Brug en syl eller en spids 
skruetrækker til at fjer-
ne glaslisterne.

Ved at indføre spidsen 
af sylen i glaslisternes 
hjørnesamling, kan li-
sterne brækkes stille og 
roligt op af rammen.
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Når alle glaslisterne er 
afmonteret, marke-
res glasopklodsningens 
placering.

Husk hvor de forskellige 
farvede klodser sidder - 
tag eventuelt et billede.
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Glasklodserne tages ud 
af rammen - brug en 
tynd skruetrækker eller 
lignende.

Glasset skæres fri af fu-
gemasse. Der er fuge-
masse i alle hjørner og 
ved alle glasklodser.

Rammen kan nu vendes 
rundt.

Læg eventuelt rammen 
på opklodsning.

(Kun på alu-kanten, ikke 
ind under glasset).
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Ruden kan nu skæres 
fri. Pres let mod ruden, 
mens der skæres imel-
lem gummilisten og 
glasset.

Rammen renses for 
overskydende fugemas-
se.

Der påføres ny fuge-
masse i alle hjørner og 
ved alle glasklodser.
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Start med at placere 
glasklodser i det ene 
hjørne.

Ruden anbringes der-
efter i rammen, og de 
resterende glasklodser 
isættes.

Når alle glasklodser er 
placeret i rammen kan 
de tilskårne glaslister 
monteres.

Start i et hjørne med at 
banke listen i noten.

Brug gummihammer for 
ikke at ødelægge vindu-
et!
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De resterende lister 
monteres på samme 
måde.

Start i hjørnerne og 
bank dem fast ind mod 
midten.

Rammen er nu klar til at 
blive monteret i karmen 
igen.

Ved dreje/kip, læs guide 
modsat.

Ved fast ramme, se side 
7
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KONTAKT

Vidste du, at vi jævnligt holder kurser og 
seminarer om montage, vedligeholdelse, 
energi og meget mere....?

SE OVERSIGTEN OVER ALLE VORES AR-
RANGEMENTER PÅ WWW.IDEALCOMBI.DK


