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Takk for at du har valgt et produkt fra Vinduspesialisten as. 
 
 

Vinduspesialisten AS ble stiftet som eget selskap i 2012.  

Pr. i dag omsetter vi ca. 12-13 000 vinduer og dører i året. Vi har til enhver tid en 

lagerbeholdning på ca. 4 000 vinduer og 3- 4 000 dører fordelt på flere typer 

terrassedører og bod-, inne- og ytterdører. 

 

Våre produkter med Vekaprofiler og Schûcoprofiler er av meget god kvalitet, og med 

enkelt vedlikehold har de svært lang levetid. 

 

For at du som sluttkunde skal bli tilfreds med produktene våre i mange år framover, anbefales 

det at du leser denne brosjyren som vil hjelpe deg med installasjon og vedlikehold.  
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Lagring og transport. 

 

Produktene bør lagres og transporteres i stående stilling.  

Beskytt alltid produktene mot mekanisk slitasje. Produkter må være sikret slik at de ikke tipper 

eller sklir under transport. Påse at det ikke oppstår deformering eller skade på produktene når 

de stroppes eller festes på annen måte. Beslagene skal om nødvendig avlastes med 

støtteklosser i karmen. 

Pass på at vinduet ikke utsettes for mekaniske belastninger og håndter alltid ett vindu 

av gangen. 

 

Ved mottak.  
 
Kontroller pakkseddelen som følger produktet opp mot det som er levert og noter og 
fotografer eventuelle transportskader og avvik. Rapporter øyeblikkelig transportskade 
til transportøren og merk feilen på fraktbrevet. Vi godtar ikke ansvar for 
transportskader som ikke er rapportert umiddelbart. 
Når du har mottatt varene dine er det viktig at du kontroller alle glass i vindu og dører 
for skader som ikke var synlig under emballasjen. 
 
Eventuelle feil som ikke kunne sees da du mottok varene, skal rapporteres til 
Vinduspesialisten AS innen 5 dager. Send gjerne bilder og beskrivelse til 
post@vinduspesialisten.no 
 
Oppbevar produktene våre fortrinnsvis innendørs, stående på en stabil overflate og 
uten direkte belastning.  
Unngå fuktige og uventilerte lokaler med stor temperatur variasjon. 
Dersom du må oppbevare produktene våre ute, må det kun være kortvarig. Påse at 
produktene er godt tildekket og står på forsvarlig og fuktfritt underlag. 
Alle beslag som blir levert i tillegg som f.eks. monteringsbeslag, skruer og håndtak, 
skal oppbevares innendørs. 
                     

Montering.  
 
Planlegging er halve jobben! Det du trenger av hjelpemidler er: 
Hammer  
Skrutrekker, gjerne med mulighet for å skifte bits.  
Torx 15 og umbrako nr 4, for eventuell justering. 
Borskrutrekker eller lignende  
Vater 
Målebånd/målestokk 
Nivåklosser og kiler 
Festemidler (skruer/plugger) 
Byggskum 
Det kan også vær hendig å ha med en hjelper til løfting og montering. 
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Før du starter monteringen. 
 
Pass på at du monterer vinduet riktig vei. Dreneringshullene skal være på utsiden og 
nede på vinduet/døren.  
Åpningen i veggen som vinduet skal monteres i, må være utformet slik at rammen kan 
festes til fast materiale, samt at det er en åpning på ca.15 mm mellom vindusrammen 
og bjelkene/stender i hullet. Da har du tilstrekkelig plass til å justere eventuelle 
skjevheter og plass til isolasjon. 
 
Det er viktig med god arbeidsplass før selve monteringen. Fjern eventuelle 
snublefeller.  
 
For å lette arbeidet når du skal montere vindu som skal gå plant med kledningen/ 
ytterveggen, er det en god hjelp å montere en stopper på skrått i hvert hjørne for å 
sikre at rammen ikke faller ut. Se bilder på neste side.. 
 
Det er mulig å fjerne åpningsfeltet når du installerer rammen. Dette gjør montering av større 

vinduer/dører enklere. For å fjerne vinduet fra rammen må du fjerne splinten som vist under. 

Splinten trykkes ut ved å trykke ned toppen og så dra den ned med et flatt skrujern. 

Vri håndtaket slik at vinduet er åpent og løft det opp fra det nederste hengselet. 
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Ved montering av rammen er det avgjørende at rammen er montert 100% i lodd og 
vater. Bruk kiler/nivåklosser for å avstive vinduet. Plasser kilene/nivåklosser der hvor 
det er størst vekt fra vinduet.  

Nivåklossene under vinduet skal aldri fjernes, selv ikke etter montering! 
 

 
 

 

Bruk monteringsbeslag og byggskum for å feste rammen 

Vri monteringsbeslaget inn i det bredeste sporet på siden av rammen. Beslaget festes deretter 

med en passende skrue i veggen. Hva slags skrue avhenger av veggmaterialet. Illustrasjonen 

nedenfor viser en monteringsbrakett som er montert. 

  

Bilde 2 viser beslaget i sporet, vri beslaget til det står fast i vannrett posisjon.  
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Før rammen festes i veggen, er det viktig å sentrere rammen slik at du har lik avstand mot alle 

sider. HUSK Å BRUKE VATER 😊 

 

   
 

Når rammen sitter riktig, skrur du beslagene fast i bjelkene og så limer du fast rammen med 

byggskum for å stabilisere og isolere.  

Husk at byggskum ekspanderer flere timer etter påførsel. Vær derfor forsiktig med bruken. 

Det kan være fare for at rammen bøyes hvis du skummer mye og tetter med lister før 

skummet har ekspandert ferdig. 

Husk at byggeskum oppbevares i romtemperatur og at boksen ristes godt før bruk. 

 

 

Koblingslist. 
 
Brukes når to produkt er montert i direkte forbindelse med hverandre.  
Koblingslisten brukes mellom 2 produkt (inne og ute). 
Produktene må skrues sammen, med pakningslist imellom for å oppnå god stabilitet.  
Bruk en skrue som er 5x70mm, husk å forbore med 4mm bor. 
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Vannbord.  
 
Vindusblikk/ vannbord skal monteres under vindusrammen i sporet som går langs hele 
rammen. Se bilde under. 
Blikket bør bøyes som vist under og festes deretter til det dybdegående sporet. Det 
skal festes slik at vanndråper forhindres i å krype inn i veggen. 
Vannbord i tre, stein eller annet materiale bør skråskjæres og stikkes under rammen. 
OBS! Feil installasjon av kan i verste fall føre til vannskader i veggen. Om du er 
usikker, bør du kontakte fagfolk. 
 
 

  

 

Montering av medfølgende detaljer. 

 

Dekselet skal sitte i dreneringshullene i nedre karm på utsiden av vindu/dør. Trykk på 

dekselet som vist på illustrasjonen. 
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Deksler til hengslene. 
 

For å dekke til hengslene er det fire deler som skal festes, en på øvre og tre på nedre 

hengsel. På bildene under er dekslene satt i posisjon før de skyves på plass. 

          

  

 

 

 

 

Montering av håndtak. 
 

Ved montering av et håndtak må håndtaket peke nedover. Vri dekselet på håndtaket vertikalt 

for å se festeskruene.  
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Håndtak innstillinger.  

Det er 4 innstillinger. 

Håndtak peker nedover og vinduet er stengt. 

Håndtak står vannrett og vinduet har full åpning 

Håndtak står 45° skrått oppover og vinduet har "minilufting" 

Håndtaket peker rett opp og vinduet står i lufteposisjon oppe. 

  
  

Justering. 
 

Sidehengsling er standard på våre Veka PVC-vinduer (noen vinduer kan bare hengsles i topp 

eller bunnen på grunn av dimensjon eller vekt). Ved montering kan det være nødvendig å 

justere hengsler. 

 

Justering av vindusfeltets posisjon. 
 

Vinkelen på vindusfeltet i forhold til karmen kan justeres. Dette gjøres med en umbrakonøkkel, 

se bilder nedenfor. 

I toppen av øvre hengsle justerer du toppen sideveis.   
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 I bunn på nederste hengsel justerer du det nederste hengselet sideveis. 

Du kan justere hele høyden på vindusfeltet på toppen av det nederste hengselet 

  
 

Justering av forbindelsen mellom vindusfeltet og rammen gjøres ved å justere låsestiften i 

vindusrammen, se bildet under. Grønn stripe indikerer pakningen. 

Løsne skruen med en torx størrelse 15. Tappen er oval.  

Skru med klokken, rød pil gir redusert trykk mot rammen  
Skru mot klokken, blå pil gir økt trykk mot rammen.  
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Vedlikehold 

 

Høy materialkvalitet og velutviklet produksjonsteknologi sikrer komfortabel bruk og lang levetid 

på vindu og dører.  
Minst en gang i året må alle bevegelige deler smøres. 

Vedlikeholds- og rengjørings midler må ikke skade korrosjonsbeskyttelsen på beslaget. Bruk 

derfor skånsomme produkter.  

Tetningslistene må ikke utsettes for sterke løsemidler da det kan både skade, misfarge og 

deformere listen og tetningen. 

Større reparasjonsarbeid må utføres av fagfolk. 

  

  

 

 

 

Garanti.  
 

På dører er det 5 års garanti og 7 års garanti på vinduer levert fra Oknoplast.  
Garantien forutsetter at vinduet er installert på en profesjonell måte, og at løpende 
vedlikehold utføres i henhold til veiledning i dette vedlegget. 
 

Husk at du alltid er velkommen til å kontakte oss med spørsmål angående produktene 

våre eller spørsmål om installasjon. 

  

 

Vi håper du har hatt nytte av veiledningen og at du er fornøyd med produktet vårt 😊 

 
Med vennlig hilsen  
Vinduspesialisten 
 
 

   



 

 


