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Installationsgrænseflade 

Ropox Flytbar Skydedør 

Forberedelse af byggeri og placeringsvejledning til 

arkitekter. 
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Placering af væg og skydedør samt forberedelse af gulvlister 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropox flytbare vægge og skydedør kan flyttes mellem to foruddefineret positioner.  Eksempelvis 

for at gøre boligen fleksibel ved at kunne vælge stort og lille soveværelse afhængig af 

beboerens behov. 

De foruddefinerede positioner fordrer at gulvlisten forberedes før montagen af Ropox flytbare 

vægge. Et stykke af gulvlisten skal kunne tages af og på afhængig af den flytbare vægs 

placering. Ropox anbefaler at den fastholdes med et par stykker dobbeltklæbende tape. 

I det følgende er et eksempel på hvordan gulvlisten bør forberedes. Målsætningen vil variere fra 

projekt til projekt. Udsparingen i gulvlisten altid 137mm. 

Afstanden mellem ropox flytbar væg og skydedør bør altid være ca. 4mm 

Ropox flytbar skydedør kan placeres på begge sider af væggen, i eksemplet herunder er den 

placeret på højre side i begge positioner. Installationsvejledningerne viser hvorledes 

skydedøren monteres i loftet. Dørhullet er anbefalet 120cm bredt jf. BR15 for 

anvendelseskategori 6 

Position 1 
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Position 2 
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Ropox flytbar skydedør fastgøres i loftet med 

messinganker. Nedenstående er en oversigt over 

hulplaceringerne. Ropox anbefaler at opsætningen af 

skydedør gøres efter at Ropox flytbare vægge er sat op, 

således at samspillet mellem de to systemer er mest 

optimalt.   

Alle mål er afsat fra den væg som Ropox flytbar 

skydedør skal lukke mod. 
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Produktnavn 

 

Ropox Flytbar Skydedør 

Standard bredde varianter 120cm dørhul 

 

Tykkelse 

 

40mm ± 1mm 

Farver Hvid NCS S 0502 Y 

 

Kant Vertikal kant med kantbånd 

Horisontal kant ubehandlet 

 

Karm 

 

Uden karm 

Tolerancer  Ropox flytbare skydedør kan optage ± 15mm 

byggetolerancer på lofthøjden 

 

Overlap på væg er 80mm ved nominelt mål.  

[Dørblad reelle bredde er 128cm]  

 

Vægt ca. 30kg  

 

Krav til loft Betonloft eller anden understøtning der kan holde til at 

hænge skydedør op i. Ved tvivl konsulter da rådgivende 

ingeniører 

 

Statik Jævnt fordelt belastning over 2,5m på ca. 300N 

 

Rengøring 

 

Tåler aftørring med opvredet klud. 

Ropox anbefaler at der i svære tilfælde af tilsmudsning 

anvendes en microfiberklud og universalrengøring.  

Der må ikke anvendes slibende eller ætsende 

rengøringsmidler. 

 

 


