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2-VEIS INNADSLÅENDE

TILT& TURN

OTWIERANE DO SRODKA ROZWIEWNO UCHYLNE

MONTERINGSANVISNING

FITTING INSTRUCTION

INSTRUKCJA MONTAŻU

NO: MONTERING SKAL UTFØRES I OVERENSSTEMMELSE MED ANBEFALT MONTERING AV VINDUER OG BALKONGDØRER
EN: FITTING HAS TO BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH CODE OF PRACTICE FOR THE SURVEY AND INSTALLATION OF WINDOWS AND EXTERNAL DOORSETS
PL: MONTAŻ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z DOBRYMI PRAKTYKAMI BUDOWLANYMI
NO: Før montering, pass på at det er nok plass
mellom vinduskarmen og omkringliggende bæring til å plassere
støtte- og avstandsklosser. Den minste avstand mellom karmen
og vinduet skal være 10 mm, og må ikke overstige 40 mm.
Plasser vinduet i åpningen med støtte- og av-standsklosser,
klossen plasseres i henhold til tegning 1.
Sørg for at vinduet er i vater horisontalt ved å bruke et lodd
eller vater mot bunnen av rammen. Juster med støtteklosser
hvis nødvendig.
Sørg for at vinduet er i vater vertikalt ved å bruke vater langs
sidekarmene. Juster med støtteklosser hvis nødvendig.
Innfestingen av vinduet skal gjøres som vist på tegning 2.
Skruene skal være helt inntil veggen til en dybde på 30-60 mm.
Åpningen mellom vindu og vegg må tettes med skum eller
isolasjon.
Etter montering av vinduet, kontrollér funksjonaliteten av
rammen og gjør eventuelle justeringer. Se på punktene for
justering s 3.
EN: Before installation, ensure there is sufficient space
between the window jambs and surrounding substrate to place
packers and supporting blocks.
The minimum gap between the jamb and the window should be
10 mm, maximum gap size should not exceed 40 mm.
To set the window in the opening packers and support blocks
are used. Arrangement of these should be performed according
to Fig. 1.
Ensure horizontally level by applying a spirit or laser level to
the bottom of the frame, placing additional packers around the
frame, if necessary. Ensure vertically plumb by using spirit or
laser level to the lateral part of the frame, on the right and left
side, placing additional packers around the frame, if necessary.
Fixings brackets must be secured around the perimeter of the
frame as shown in Fig. 2
The ﬁxing screws should be ﬂush into the wall to a depth of 30
to 60 mm.
The gap between the window and the jamb should be protected
against the ingress of wind and water from the outside and
water vapor from the inside, this gap should be ﬁlled completely
with a layer of thermal insulation ie. polyurethane foam, mineral

wool or expansion tape.
After completing external mastic sealant (after complete curing
of the foam insulation), check the functionality of the sash and
make the necessary adjustment.
PL: Przed wbudowaniem okna nalezy sprawdzic czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiedzy
oscieza a oscieznica oraz czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierajacych. Minimalna szczelina pomiedzy rama
oscieznicy powinna wynosic 10 mm, maksymalny wymiar
szczeliny nie powinien przekraczac 40 mm. Do ustawienia okna
w otworze słuza klocki dystansowe i podporowe.
Rozmieszczenie klocków nalezy wykonac wg rys. 1.
Ustalic poziom przykładajac poziomice do dolnej czesci ramy,
w razie potrzebypodkładajac dodatkowe klocki pod oscieznice.
Ustalic pion przykładajac poziomice do bocznej czesci oscieznicy, po prawej i po lewej stronie, nastepnie zaklinowac
w górnej czesci okna. Klocki dystansowe po zamontowaniu
oscieznicy powinny byc usuniete, nie nalezy natomiast usuwac
klocków podporowych.
Elementy mocujace okno w osciezy nalezy zamocowac po
obwodzie oscieznicy zgodnie z rys. 2
Sruby montazowe powinny byc wpuszczone w sciane na
głebokosc od 30 do 60 mm.
Szczeline miedzy oknem a osciezem nalezy zabezpieczyc
przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej i
pary wodnej od strony wewnetrznej, szczelina powinna byc
wypełniona całkowicie warstwa izolacji termicznej np. pianka poliuretanowa lub wełna mineralna. Nalezy pamietac o
dokładnym uzupełnieniu ubytków materiału izolacyjnego po
usunieciu klocków dystansowych.
Po wykonaniu prac zwiazanych z uszczelnieniem zamontowanych okien (po całkowitym utwardzeniu pianki izolacyjnej)
nalezy sprawdzic funkcjonalnosc skrzydeł i dokonac niezbednej
regulacji.

Tegning 1: Fordeling av støtte-/avstandsklosser/distribution of support
and spacer blocks/rozmieszczenie klocków podporowych i dystansowych

Støtte klosser
Support block
Klocek podporowy

Avstandsklosser
Spacer block
Klocek dystansowy

Tegning 2: Fordeling av festepunkter/distribution of ﬁxing points/
rozmieszczenie punktów mocowania
A: Avstand mellom festepunkter/Distance between the ﬁxing points/
Odstep miedzy punktami mocowania - Max 600 mm
B: Avstand fra hjørne/Distance from the inner corner/Odstep od
naroznika wewnetrznego- Max 150 mm
C: Avstand fra post til ramme/Distance from the edge of the post and
transom bar/Odstep od krawedzi słupka i slemienia - Max 150 mm

Etter montering må etiketten på glasset fjernes umiddelbart/
After installation, immediately remove the sticker from glass/po
montażu drzwi należy niezwłocznie usunąć naklejkę z szyby

NB! For montering av produkter med lyddempende glass, se www.fjerdingstad.no/no/brosjyrer/monteringsanvisning
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