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Oplysninger om leverance og installation findes i 
kassen med INFO-symbolet.

Rum-reference

Ophængstype

Følgeseddel
KE--------
#Kontor 1
----------
----------
D-Lite Alu

Profiler mærket med sav-symbolet
skal ikke afkortes yderligere.

6  Løft KE-Interiørkanalen ud af bøjlen og 
vip denne op mod loftet (over KE-Interiørkana-
len)....

8  Åbn lynlåsen under lufttilførslen. Monter 
spændebåndet om KE-Interiørkanalens studs og 
tilgangskanalen. Luk lynlåsen igen...

9  ...og KE-Interiør systemet er fær-
digmonteret.

7  ...og før vulst-enderne ind i montagespo-
ret og skub den sidste del af tekstilkanalen ud 
til endestykket. Stram KE-Interiørkanalen og 
spænd de to strammeskruer som under trin 
5 . 

Ved afmontering i forbindelse med vedlige-
holdelse mm. udføres trin 4  til 8  i om-
vendt rækkefølge.

*Yderligere detaljeret målsætning findes
på eventuelt vedlagte projekttegninger
eller kan aflæses ved positions-
beskrivelse på følgeseddel.

LS = Længde, studs
O = Forsætning (offset)
W = Bredde (width)
Ø = Diameter af studs
H = Højde
D = D-mål, bredde

Alternativ
tilførsel A

Alternativ
tilførsel B

Alternativ
tilførsel C

D-Lite Alu
Generelle regler
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Yderligere skinner (std. 2500 mm)

Startpakke består af:
Samlestifter (12 stk)
Startskinner (4 stk)
Strammeskruer (4 stk)
Montagebøjle (1 stk)

Skrue til m.-bøjle
(2 stk)

 
 
 
 
Endeplader (2 stk)
Endeskruer (8 stk)

Begynd med at checke pakkens 
indhold med følgesedlen. 

Ikke inkluderet i pakken:
Skruer til loftsmontage
(pr. 500 - 1200 mm).

Værktøj: Skruemaskine, 
målebånd, 3 mm unbrako-

nøgle, gummihammer.
D-Lite startpakke indeholder 
delene til to endesystemer og 
en montagebøjle.

Montageåbning til tekstilvulst------------------------------------------

Spor til samlestifter
og endeskruer------------------------

Spor til posevulst-------------------------

Side mod loft------------------------------------------

-------------------Spor til montagebøjle

-----------------------Spor til samlestifter og endeskruer
----------------------------Spor til loftsmontage

(selvskærende skruer)

 2  Endestykke 1 med montagebøjlen 
skrues i loft, afsat i forhold til lufttilførsel (A-mål). 
Skrue 1 anbringes max. 50 mm fra enden.

4  Løft KE-Interiørkanalen over montagebøjlen og før de to vulster ind midt i startskinnen. Vær 
opmærksom på at føre vulsterne parallelt og helt lige gennem D-Lite Alu skinnerne.

5   Træk/skub KE-Interiørkanalen gennem skinnerne, indtil endestykke 2 er nået. 
Kontroller, at vulsten sidder helt stramt i skinnen ud for strammeskruerne, og spænd de to stramme-
skruer (anvend 3 mm unbrakonøgle).

3  Yderligere skinner monteres via samle-
stifterne (brug gummihammer). Placér skrue 
2 max. 500 mm fra skrue 1 og derefter pr. 
500-1200 afhængigt af loftstype. Afslut med at 
montere endestykke 2.

min. 20 mm til væg

Endestykke 1
500 mm

Endestykke 2
500 mm

1  Endestykker og mon-
tagebøjle samles, inden det 
monteres i loft. 


