
TOP LEVEL 1585
MONTAGEVEJLEDNING



MAB GLAS SKANDINAVIEN • TOP LEVEL 1585 • MONTAGEVEJLEDNING 2 / 6

Oversigt
 De angivne instruktioner bør følges i sin helhed for at opnå korrekt montage af Top Level 1585. 

I tvivlstilfælde send os en mail på info@mbm-mab.dk - eller ring på tlf. +45 70 20 66 70

System Top Level 1585 er et montagevenligt system. Høj kvalitet i extrudering og stivhed. 
Forarbejdet  for valgt montageform er en integreret del af din leverance. Ved at identificere 
de enkelte komponenter herunder lettes montagen og der spares tid.  

System for Top Level 1585 : 

Topmonteret/Sidemonteret::
Nr.     Beskrivelse

2.       Montagekiler
1.       Top Level 1585

3.       Gummitætning

MBM & MAB

1

2

Generelt:
Denne manual er beregnet på professionelle og uddannede montører.  Installation skal udføres i hen-
hold til god håndværksmæssig skik og under hensyntagen til de gældende montageforhold.
Læs denne vejledning grundigt før installation af produktet påbegyndes.
Før installation, skal de strukturelle tilpasninger udføres, der skal skabes den nødvendige styrke i 
befæstigelsesunderlaget.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde hvor fejl sker som følge af fejl installation eller 
dårlig hhv. mangelfuld befæstigelse.
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Udvendig

Topmonteret Sidemonteret

Installation:
Bemærk at afstand mellem huller til ankre/bolte/skruer er anført på tegning. 

Topmonteret: 
Varenr.: 022630

Sidemonteret:
 Varenr.: 022632
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Montagevejledning 
Top Level 1585
Topmonteret
Bemærkning: der er forskel på udv. og indvendig side af profilen.

1.    Bor huller for skruer i betongulv: Afstanden på hullerne er c/c 200mm. Kontroller at skinner 
       er monteret lodret, juster evt. med et tyndt underlægsstykke i plast/rustfrit stål/aluminium,
       for at opnå et perfekt resultat.
2.    Samlestift monteres ved brug af hammer 
3.    Monter den ene gummiliste i skinnen (udvendig side se billede 3).  
4.    Monter afstandklods i skinnen pr. c/c 200mm.
5.    Monter glasset.
5.1. Monter de justerbar kiler i skinnen.
6.    Korrekt placering af justbar kiler. 
6.1  Spænd de justerbar kiler i skinnen, med montageværktøj “022638”.
       Monter den anden gummiliste i skinnen.
7.    Endeluk limes. 
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Stykliste
10 stk Afstandsklods. 10 stk, Justebare kiler 2 stk. gummilister a 2.5 m
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1.1. Vælg korrekt bor og bor huller til montage

1.2. Har du valgt svejste samlehjørner monteres disse før de lange længder. Har du ikke valgt samle                                      
eeei

1.3 Placér ankre/skruer i huller og anvend momentnøgle med det anbefalede momment
      oplyst af skrueleverandør.

Topmontage

montage da kan blive vanskelig.

Sidemontage

Topmontage

MBM & MAB





dit sikre valg!



MBM & MAB - TOP LEVEL 1585
- FROM ONE LEVEL TO ANOTHER

Se katalog for mere information

MBM & MAB A/S
Bilstrupvej 2 • DK-7800 Skive.  Tlf.: +45 70 20 66 70

www.mbm-mab.dk  •  E-mail: info@mbm-mab.dk

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl, produktændringer og målafvigelser. September 2017
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