
Kassett.

1. Skru opp veggbeslagene for kassett. Beslagene monteres
 ca 200 mm fra enden av kassetten. Sjekk vater. 

2.  Løft opp og klips fast kassetten i beslagene. Sjekk vater.

Sideskinne (Med standard festebrikke)

3.  Skru festebrikkene fast på sideskinnen først, 50 - 200 mm
 fra topp og bunn. Det skal alltid være 2 stk festbrikker pr.
 sideskinne selv om veggbelag for kassett er montert.
 
4. Koble til testkabel og kjør duk /underlist ca 200 mm ned.
 
5. Tré sideskinnen nedenfra. Først over glider og så inn på
 endedekslets festetapp.

6. Skru sammen sideskinne og endedekslets festetapp med
 vedlagte selvborende skrue.

7. Kjør duk/underlist til nedre posisjon mens skinnene henger
 fritt, sjekk at sideskinnene er  i lodd og parallell med duk-
 kanten. Kassetten kan skyves sidelengs i veggbeslagene så
 produktet kan flyttes høyre og venstre for finjustering.

8.  Kontroller med vater og skru fast festebrikke med 
 sideskinne til vegg.

9. Kjør produktet helt opp / nelt ned og kontroller at ende- 
 stoppenes posisjon er korrekt. Kontoller også at duken
 henger plant og at den følger sideskinnens loddlinje.

Skyv på sideskinnen

Vegg / hjelpebeslag

Standard festebrikke
til sideskinne

Monterings anvisning
Tundra Midi Screen med standardbeslag.

www.tundra.no

NB: Montasje utført av sluttbruker skjer på eget ansvar. 
Produktgaranti fra Tundra bortfaller hvis produktet ikke er installert av montør godkjent av Tundra Sol AS

I pakken:
1 stk kassett med duk og underlist
2 stk beslag til kassett
4 - 6 stk std. festebrikke til sideskinne
12 stk rustfrie treskruer 5 x 40 mm

Verktøy:
Skruemaskin med «Pias» bits fra Wurth
3 mm umbrako-nøkkel
Testkabel for motor
Vater



Veggbeslag

Veggbeslag bør og skal monteres ved montasje over fortau, inngangspartier, over lekeplasser 
og steder med stor ferdsel. Veggbeslag må også benyttes på enheter over 230 cm 
bredde og høyde. Kassetten er selvbærende så den kan i mange tilfeller monteres 
uten vegg-beslag. Dette gjelder spesielt i nisjer og på steder der kassetten ikke blir 
utsatt for høye belastninger

Alternative innfestinger
Tundra Midi Screen

www.tundra.no

A: Standard festebrikke sideskinne
B: Festebrikke med skjult innfesting
C: Festebrikke med enkelt avstandstykke
D: Festebrikke med avstandstykke og fot
E: Dobbel festebrikke med avstandstykke og fot
F: Sideskinne direktemontert i nisje
G: Dobbelt festebrikke på 50 mm fasadeprofil

Det finnes en rekke forskjellige måter å montere Tundra Midi Screen. 
Rett på vegg, innfelt i fasade, i nisje, løftet ut fra fasade og direkte på fasadeprofil. 
Alle disse metodene krever montasjekompetanse hos montør og utføres ofte i nært 

samarbeide med Tundra Sol AS.
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