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1 Vinduer 

     Tophængte vinduer i boligen åbnes 
    ved at dreje håndtaget i pilens retning 

Sidehængte vinduer åbnes ved at dreje 
håndtaget i pilens retning. For at aktivere 
vinduets bremsefunktion i åben tilstand, drejes 
håndtaget imod pilens retning, som hvis vinduet 
skulle lukkes. 
OBS: Vinduets bremsefunktion må kun benyttes 
i stille vejr og aldrig uden opsyn. 
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2.1 Hoveddør 

 

 

Lås på indvendig side 

Døren låses op ved at dreje vrideren som vist 

på billedet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Lås på udvendig side 
              

             For at låse døren op føres nøglen ind i 
          cylinderen og drejes i pilens retning. 
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2.2 Terrassedør 

 

Åbning af terrassedør 
Døren åbnes ved at dreje håndtaget i pilens 
retning. For at aktivere dørens bremsefunktion 
i åben tilstand, drejes håndtaget imod pilens 
retning, som hvis døren skulle lukkes. 
OBS: Dørens bremsefunktion må kun benyttes i 
stille vejr og aldrig uden opsyn. 
 

 

 
 
 
Daglig vedligeholdelse 
Døre og vinduer rengøres med en blød opvredet klud i varmt vand evt. tilsat mildt 
rengøringsmiddel.  
 
Efter rengøringen skal døren altid aftørres med en tør klud. Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller 
andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens 
overflade. 
 
Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må 
ikke anvendes. 
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GENEREL VEDLIGEHOLDELSE 

Det er vigtigt at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og 
funktion, og ligeledes er det er krav for at opretholde garantien på elementerne. 

Vi anbefaler, at man min. 1 gang årligt smører alle bevægelige beslagdele med syrefri olie (f.eks. 
alm. cykelolie). Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større 
luftforurening bør beslag smøres og vedligeholdes oftere for at opretholde garantien. 

 

Topstyret, topvende, sidestyret og sidehængt beslag 

er glidebeslag. Alle ledforbindelser og hængsler skal smøres. Der skal smøres både udvendigt på 
ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem “armene”. Der anvendes syrefri olie, efterfulgt af 
langtidspåvirkende syrefri fedt på spray. 

Glideflader, glideskinner og glideklodser holdes rene. Der kan påføres stearin eller tør glidemiddel 
på glidefladerne for at lette friktionen. Brug aldrig olie på disse flader. 

 

Friktionsbremser på sidehængte vinduer og terrassedøre 

Glideskinnen holdes ren. Grebsaktiverede bremser smøres normalt ikke, men kan, om nødvendigt, 
smøres med et tørt glidemiddel. 

 

Sidebundhængt (dreje/kip) 

Vinduer smøres på alle låsetappe og i slutblik med syrefri olie. Bundhængslet skal ikke smøres, da 
det er fyldt med fedt ved monteringen. Saksebeslag og friktionsbremse smøres med syrefri olie i 
alle ledforbindelser. 

 

Kolvepaskviler og rullepaskviler 

smøres med syrefri olie i låsekassen og ved ruller, kolver samt på slutblik. 

 
Tape, klistermærker osv. 
Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne, bortfalder garanti på overfladen. 

 

  


