
Regalux
- skjutdörrar med fasta mått

Regalux är ett sortiment skjutdörrar 
framtaget exklusivt för Bauhaus.
Skjutdörrarna tillverkas med stålprofil 
och du kan välja mellan fyra olika 
fyllningar och tre olika storlekar!
Sortimentet och monteringsbeskriv-
ning hittar du på detta blads baksida.
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1. Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd en vinkelhake och dra en linje 
tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst ned. Gör 
en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan skenorna med en 
fintandad bygelsåg.

4. Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För in de övre styrhjulen i 
övre skenan med dörren lutande ca 15 grader ut. Sänk sedan 
nederkantens hjul in i golvskenan. 

5. Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella med väggen. 
Justera de nedre hjulen så att varje dörr får rätt höjd och lutning. 
Använd en pozidrive-skruvmejsel och justera dörrens uppriktning 
med hjälp av justeringsskruven vid de nedre hjulen. Vrid skruven 
medurs för att sänka dörren och moturs för att höja den.

6. Haka fast Anti-jump-klämmorna
Se till att klämmorna får ordentligt grepp så att dörren inte kan 
lämna skenan.

A.  Vrid anti-jump-klämman till öppet läge
B.  Tryck ned anti-jump-klämman helt i spåret
C.  Vrid anti-jump-klämman tillbaka till stängt läge

För att lossa anti-jump-klämman gör du på motsatt sätt. Om 
trots allt anti-jump-klämman inte greppar ordentligt för du bara 
tillbaka den till ursprungsläget enligt bild A.

4. Montering av dørene
Plasser alltid bakre dør først. Plasser de øverste føringshju-
lene i toppskinnen mens du holder døren hellende utover 
15°, senk så de nederste hjulene i bunnskinnen. 
. 

5. Justering av dørene
Tilpassing av dørene loddrett mot sideveggene: Juster høyden av 
de nedre hjulene for å endre høyden og vinkelen for hver dør. 
Dette gjøres med en pozidrive-skrutrekker på høydejusterings-
skruen for hvert nedre hjul. Drei skruen medurs for å senke 
dørene og moturs for å løfte døren. 

6. Festing av føringsklips
Føringsklipsene må være satt på plass, ellers kan dørene hoppe 
ut av skinnen.

A.  Drei føringsklipsen til åpen stilling
B.  Skyv føringsklipsen helt ned i skinnen
C.  Drei føringsklipsen tilbake til lukket stilling

Føringsklips løsnes fra skinnen i motsatt rekkefølge av dette. 
Skulle en føringsklips løsne mens den settes på plass, snepp 
den tilbake til utgangsstillingen som vist på tegning A, og 
begynn på nytt.

2. Montering av skenorna
Övre skenan – Placera skenan överst i öppningen. Borra och plugga i 
karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan. 

Golvskenan – Placera skenan 32 mm bakom övre skenans framkant. Fixera 
golvskenan med dubbelsidig tejp eller skruvar.

VIKTIGT – Golvskenorna får aldrig monteras på en sockel eftersom det kan göra 
att dörren lämnar skenan

3. Placering av dörrarna
Om du monterar Panel-dörrar tillsammans med Spegel-dörrar brukar man 
placera Panel-dörrarna bakom och spegel-dörrarna framför skenan

1. Tilskjæring av skinnene
Mål bredden av toppen av åpningen. Bruk en vinkelhake og merk av en rett 
linje over toppskinnen A. Mål bredden av bunnen av åpningen. Merk av en 
tilsvarende linje over bunnskinnen B. Kapp deretter skinnene ved hjelp av en 
fintannet baufil. Se nøye på tegningen før du kapper.

2. Montering av skinnene
Toppskinnen - plasser toppskinnen langs toppen av åpningen. Drill hull i taket 
eller bjelken skinnen skal festes til, sett eventuelt i plugger, og skru fast skinnen. 

Bunnskinnen – plasser bunnskinnen 32 mm bakenfor fremre kant av toppskinnen. 
Fest bunnskinnen med dobbeltsidig tape eller skruer.

VIKTIG – Bunnskinnen må aldri være løftet ved hjelp av en plint (sokkel), fordi 
dette kan føre til at dørene hopper ut av skinnene.

3. Plassering av dørene
Hvis paneldører brukes sammen med speildører, plasseres vanligvis paneldørene 
bakerst på skinnen og speildørene fremst på skinnen.
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1. Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd en vinkelhake och dra en 
linje tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst 
ned. Gör en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan 
skenorna med en fintandad bågfil.

4. Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För in de övre 
styrhjulen i övre skenan med dörren lutande ca 15 grader 
ut. Sänk sedan nederkantens hjul in i golvskenan. 

5. Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella med 
väggen. Justera de nedre hjulen så att varje dörr får rätt höjd

 

och lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och  justera 
dörrens uppriktning med hjälp av justeringsskruven vid de 
nedre hjulen. Vrid skruven medurs för att sänka dörren och 
moturs för att höja den.

6. Haka fast urspårningsklämmorna
Se till att klämmorna får ordentligt grepp så att dörren inte 
kan lämna skenan.

A.  Vrid urspårningsklämman till öppet läge
B.  Tryck ned urspårningsklämman helt i spåret 
C.       Vrid urspårningsklämman tillbaka till stängt läge

För att lossa urspårningsklämman gör du på motsatt sätt. 
Om trots allt urspårningsklämman inte greppar ordentligt för 
du bara tillbaka den till ursprungsläget enligt bild A.

4. Montering av dørene
Plasser alltid bakre dør først. Plasser de øverste føringshju-
lene i toppskinnen mens du holder døren hellende utover 
15°, senk så de nederste hjulene i bunnskinnen. 
. 

5. Justering av dørene
Tilpassing av dørene loddrett mot sideveggene: Juster høyden av 
de nedre hjulene for å endre høyden og vinkelen for hver dør. 
Dette gjøres med en pozidrive-skrutrekker på høydejusterings-
skruen for hvert nedre hjul. Drei skruen medurs for å senke 
dørene og moturs for å løfte døren. 

6. Festing av føringsklips
Føringsklipsene må være satt på plass, ellers kan dørene hoppe 
ut av skinnen.

A.  Drei føringsklipsen til åpen stilling
B.  Skyv føringsklipsen helt ned i skinnen
C.  Drei føringsklipsen tilbake til lukket stilling

Føringsklips løsnes fra skinnen i motsatt rekkefølge av dette. 
Skulle en føringsklips løsne mens den settes på plass, snepp 
den tilbake til utgangsstillingen som vist på tegning A, og 
begynn på nytt.

2. Montering av

 

skenorna
Övre skenan – Placera skenan överst i öppningen. Borra och 
plugga i karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.

 Golvskenan – Placera skenan 28 mm innanför övre skenans framkant. 
Fixera golvskenan med dubbelhäftande tejp eller skruvar.

VIKTIGT – Innan golvskenan monteras permanent måste dörren justeras så 
att den blir vertikal.

3. Placering av dörrarna
Om du monterar paneldörrar tillsammans med spegeldörrar brukar 
man placera paneldörrarna bakom och spegeldörrarna framför.

1. Tilskjæring av skinnene
Mål bredden av toppen av åpningen. Bruk en vinkelhake og merk av en rett 
linje over toppskinnen A. Mål bredden av bunnen av åpningen. Merk av en 
tilsvarende linje over bunnskinnen B. Kapp deretter skinnene ved hjelp av en 

r.

2. Montering av skinnene
Toppskinnen - plasser toppskinnen langs toppen av åpningen. Drill hull i taket 
eller bjelken skinnen skal festes til, sett eventuelt i plugger, og skru fast skinnen. 

Bunnskinnen – plasser bunnskinnen 32 mm bakenfor fremre kant av toppskinnen. 
Fest bunnskinnen med dobbeltsidig tape eller skruer.

VIKTIG – Bunnskinnen må aldri være løftet ved hjelp av en plint (sokkel), fordi 
dette kan føre til at dørene hopper ut av skinnene.

3. Plassering av dørene
Hvis paneldører brukes sammen med speildører, plasseres vanligvis paneldørene 
bakerst på skinnen og speildørene fremst på skinnen.
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1. Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd en vinkelhake och dra en 
linje tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst 
ned. Gör en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan 
skenorna med en fintandad bågfil.

4. Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För in de övre 
styrhjulen i övre skenan med dörren lutande ca 15 grader 
ut. Sänk sedan nederkantens hjul in i golvskenan. 

5. Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella med 
väggen. Justera de nedre hjulen så att varje dörr får rätt höjd

 

och lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och  justera 
dörrens uppriktning med hjälp av justeringsskruven vid de 
nedre hjulen. Vrid skruven medurs för att sänka dörren och 
moturs för att höja den.

6. Haka fast urspårningsklämmorna
Se till att klämmorna får ordentligt grepp så att dörren inte 
kan lämna skenan.

A.  Vrid urspårningsklämman till öppet läge
B.  Tryck ned urspårningsklämman helt i spåret 
C.       Vrid urspårningsklämman tillbaka till stängt läge

För att lossa urspårningsklämman gör du på motsatt sätt. 
Om trots allt urspårningsklämman inte greppar ordentligt för 
du bara tillbaka den till ursprungsläget enligt bild A.

4. Montering av dørene
Plasser alltid bakre dør først. Plasser de øverste føringshju-
lene i toppskinnen mens du holder døren hellende utover 
15°, senk så de nederste hjulene i bunnskinnen. 
. 

5. Justering av dørene
Tilpassing av dørene loddrett mot sideveggene: Juster høyden av 
de nedre hjulene for å endre høyden og vinkelen for hver dør. 
Dette gjøres med en pozidrive-skrutrekker på høydejusterings-
skruen for hvert nedre hjul. Drei skruen medurs for å senke 
dørene og moturs for å løfte døren. 

6. Festing av føringsklips
Føringsklipsene må være satt på plass, ellers kan dørene hoppe 
ut av skinnen.

A.  Drei føringsklipsen til åpen stilling
B.  Skyv føringsklipsen helt ned i skinnen
C.  Drei føringsklipsen tilbake til lukket stilling

Føringsklips løsnes fra skinnen i motsatt rekkefølge av dette. 
Skulle en føringsklips løsne mens den settes på plass, snepp 
den tilbake til utgangsstillingen som vist på tegning A, og 
begynn på nytt.

2. Montering av

 

skenorna
Övre skenan – Placera skenan överst i öppningen. Borra och 
plugga i karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.

 Golvskenan – Placera skenan 28 mm innanför övre skenans framkant. 
Fixera golvskenan med dubbelhäftande tejp eller skruvar.

VIKTIGT – Innan golvskenan monteras permanent måste dörren justeras så 
att den blir vertikal.

3. Placering av dörrarna
Om du monterar paneldörrar tillsammans med spegeldörrar brukar 
man placera paneldörrarna bakom och spegeldörrarna framför.

1. Tilskjæring av skinnene
Mål bredden av toppen av åpningen. Bruk en vinkelhake og merk av en rett 
linje over toppskinnen A. Mål bredden av bunnen av åpningen. Merk av en 
tilsvarende linje over bunnskinnen B. Kapp deretter skinnene ved hjelp av en 

r.

2. Montering av skinnene
Toppskinnen - plasser toppskinnen langs toppen av åpningen. Drill hull i taket 
eller bjelken skinnen skal festes til, sett eventuelt i plugger, og skru fast skinnen. 

Bunnskinnen – plasser bunnskinnen 32 mm bakenfor fremre kant av toppskinnen. 
Fest bunnskinnen med dobbeltsidig tape eller skruer.

VIKTIG – Bunnskinnen må aldri være løftet ved hjelp av en plint (sokkel), fordi 
dette kan føre til at dørene hopper ut av skinnene.

3. Plassering av dørene
Hvis paneldører brukes sammen med speildører, plasseres vanligvis paneldørene 
bakerst på skinnen og speildørene fremst på skinnen.
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1. Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd en vinkelhake och dra en 
linje tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst 
ned. Gör en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan 
skenorna med en fintandad bågfil.

4. Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För in de övre 
styrhjulen i övre skenan med dörren lutande ca 15 grader 
ut. Sänk sedan nederkantens hjul in i golvskenan. 

5. Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella med 
väggen. Justera de nedre hjulen så att varje dörr får rätt höjd

 

och lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och  justera 
dörrens uppriktning med hjälp av justeringsskruven vid de 
nedre hjulen. Vrid skruven medurs för att sänka dörren och 
moturs för att höja den.

6. Haka fast urspårningsklämmorna
Se till att klämmorna får ordentligt grepp så att dörren inte 
kan lämna skenan.

A.  Vrid urspårningsklämman till öppet läge
B.  Tryck ned urspårningsklämman helt i spåret 
C.       Vrid urspårningsklämman tillbaka till stängt läge

För att lossa urspårningsklämman gör du på motsatt sätt. 
Om trots allt urspårningsklämman inte greppar ordentligt för 
du bara tillbaka den till ursprungsläget enligt bild A.

4. Montering av dørene
Plasser alltid bakre dør først. Plasser de øverste føringshju-
lene i toppskinnen mens du holder døren hellende utover 
15°, senk så de nederste hjulene i bunnskinnen. 
. 

5. Justering av dørene
Tilpassing av dørene loddrett mot sideveggene: Juster høyden av 
de nedre hjulene for å endre høyden og vinkelen for hver dør. 
Dette gjøres med en pozidrive-skrutrekker på høydejusterings-
skruen for hvert nedre hjul. Drei skruen medurs for å senke 
dørene og moturs for å løfte døren. 

6. Festing av føringsklips
Føringsklipsene må være satt på plass, ellers kan dørene hoppe 
ut av skinnen.

A.  Drei føringsklipsen til åpen stilling
B.  Skyv føringsklipsen helt ned i skinnen
C.  Drei føringsklipsen tilbake til lukket stilling

Føringsklips løsnes fra skinnen i motsatt rekkefølge av dette. 
Skulle en føringsklips løsne mens den settes på plass, snepp 
den tilbake til utgangsstillingen som vist på tegning A, og 
begynn på nytt.

2. Montering av

 

skenorna
Övre skenan – Placera skenan överst i öppningen. Borra och 
plugga i karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.

 Golvskenan – Placera skenan 28 mm innanför övre skenans framkant. 
Fixera golvskenan med dubbelhäftande tejp eller skruvar.

VIKTIGT – Innan golvskenan monteras permanent måste dörren justeras så 
att den blir vertikal.

3. Placering av dörrarna
Om du monterar paneldörrar tillsammans med spegeldörrar brukar 
man placera paneldörrarna bakom och spegeldörrarna framför.

1. Tilskjæring av skinnene
Mål bredden av toppen av åpningen. Bruk en vinkelhake og merk av en rett 
linje over toppskinnen A. Mål bredden av bunnen av åpningen. Merk av en 
tilsvarende linje over bunnskinnen B. Kapp deretter skinnene ved hjelp av en 

r.

2. Montering av skinnene
Toppskinnen - plasser toppskinnen langs toppen av åpningen. Drill hull i taket 
eller bjelken skinnen skal festes til, sett eventuelt i plugger, og skru fast skinnen. 

Bunnskinnen – plasser bunnskinnen 32 mm bakenfor fremre kant av toppskinnen. 
Fest bunnskinnen med dobbeltsidig tape eller skruer.

VIKTIG – Bunnskinnen må aldri være løftet ved hjelp av en plint (sokkel), fordi 
dette kan føre til at dørene hopper ut av skinnene.

3. Plassering av dørene
Hvis paneldører brukes sammen med speildører, plasseres vanligvis paneldørene 
bakerst på skinnen og speildørene fremst på skinnen.
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1. Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd en vinkelhake och dra en 
linje tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst 
ned. Gör en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan 
skenorna med en fintandad bågfil.

4. Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För in de övre 
styrhjulen i övre skenan med dörren lutande ca 15 grader 
ut. Sänk sedan nederkantens hjul in i golvskenan. 

5. Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella med 
väggen. Justera de nedre hjulen så att varje dörr får rätt höjd

 

och lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och  justera 
dörrens uppriktning med hjälp av justeringsskruven vid de 
nedre hjulen. Vrid skruven medurs för att sänka dörren och 
moturs för att höja den.

6. Haka fast urspårningsklämmorna
Se till att klämmorna får ordentligt grepp så att dörren inte 
kan lämna skenan.

A.  Vrid urspårningsklämman till öppet läge
B.  Tryck ned urspårningsklämman helt i spåret 
C.       Vrid urspårningsklämman tillbaka till stängt läge

För att lossa urspårningsklämman gör du på motsatt sätt. 
Om trots allt urspårningsklämman inte greppar ordentligt för 
du bara tillbaka den till ursprungsläget enligt bild A.

4. Montering av dørene
Plasser alltid bakre dør først. Plasser de øverste føringshju-
lene i toppskinnen mens du holder døren hellende utover 
15°, senk så de nederste hjulene i bunnskinnen. 
. 

5. Justering av dørene
Tilpassing av dørene loddrett mot sideveggene: Juster høyden av 
de nedre hjulene for å endre høyden og vinkelen for hver dør. 
Dette gjøres med en pozidrive-skrutrekker på høydejusterings-
skruen for hvert nedre hjul. Drei skruen medurs for å senke 
dørene og moturs for å løfte døren. 

6. Festing av føringsklips
Føringsklipsene må være satt på plass, ellers kan dørene hoppe 
ut av skinnen.

A.  Drei føringsklipsen til åpen stilling
B.  Skyv føringsklipsen helt ned i skinnen
C.  Drei føringsklipsen tilbake til lukket stilling

Føringsklips løsnes fra skinnen i motsatt rekkefølge av dette. 
Skulle en føringsklips løsne mens den settes på plass, snepp 
den tilbake til utgangsstillingen som vist på tegning A, og 
begynn på nytt.

2. Montering av

 

skenorna
Övre skenan – Placera skenan överst i öppningen. Borra och 
plugga i karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.

 Golvskenan – Placera skenan 28 mm innanför övre skenans framkant. 
Fixera golvskenan med dubbelhäftande tejp eller skruvar.

VIKTIGT – Innan golvskenan monteras permanent måste dörren justeras så 
att den blir vertikal.

3. Placering av dörrarna
Om du monterar paneldörrar tillsammans med spegeldörrar brukar 
man placera paneldörrarna bakom och spegeldörrarna framför.

1. Tilskjæring av skinnene
Mål bredden av toppen av åpningen. Bruk en vinkelhake og merk av en rett 
linje over toppskinnen A. Mål bredden av bunnen av åpningen. Merk av en 
tilsvarende linje over bunnskinnen B. Kapp deretter skinnene ved hjelp av en 

r.

2. Montering av skinnene
Toppskinnen - plasser toppskinnen langs toppen av åpningen. Drill hull i taket 
eller bjelken skinnen skal festes til, sett eventuelt i plugger, og skru fast skinnen. 

Bunnskinnen – plasser bunnskinnen 32 mm bakenfor fremre kant av toppskinnen. 
Fest bunnskinnen med dobbeltsidig tape eller skruer.

VIKTIG – Bunnskinnen må aldri være løftet ved hjelp av en plint (sokkel), fordi 
dette kan føre til at dørene hopper ut av skinnene.

3. Plassering av dørene
Hvis paneldører brukes sammen med speildører, plasseres vanligvis paneldørene 
bakerst på skinnen og speildørene fremst på skinnen.

4 dörrar

Regalux - snyggt, enkelt och prisvärt!

Regalux skjutdörrar är snygga och väldigt praktiska i hemmets alla rum. De är 
tystgående och utrymmesbesparande och väldigt enkla att montera. Sortimentet 
består av stålprofil och skenor i silverfärg. 
Välj mellan tre olika bredder i fyra olika fyllningar - vit, svart, ek och klar spegel!

• Skjutdörrarna finns i bredderna 611, 763 och 915 mm.
• Golv- och takskenan säljs i separat förpackning, bredd: 1803 och 2692 mm.
• Rekommenderat dörröverlapp är 18 mm.
• Installationsöppningens höjd mellan golv och tak är 2355 mm.
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1. Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd en vinkelhake och 
dra en linje tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öpp-
ningen längst ned. Gör en motsvarande linje tvärs över golvskenan 
B. Kapa sedan skenorna med en fintandad bågfil.

3. Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För in de övre 
styrhjulen i övre skenan med dörren lutande ca 
15 grader ut. Sänk sedan nederkantens hjul in i 
golvskenan. 
Om du monterar paneldörrar tillsammans med 
spegeldörrar brukar man placera paneldörrarna 
bakom och spegeldörrarna framför.

2. Montering av skenorna
Övre skenan placeras överst i öppningen. Borra och plugga i kar-
men/taket efter behov och skruva fast övre skenan. Golvskenan 
placeras 28 mm innanför övre skenans framkant. Fixera golvskenan 
med dubbelhäftande tejp eller skruvar. Viktigt! Innan golvskenan 
monteras permanent måste dörren justeras så att den blir vertikal.

4. Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella 
med väggen. Justera de nedre hjulen så att varje 
dörr får rätt höjd och lutning. 
Använd en stjärnskruvmejsel och justera dörrens 
uppriktning med hjälp av justeringsskruven vid 
de nedre hjulen.

Vit   Svart        

Ek                   Klar spegel 

5. Aktivera urspårningsskydd
Aktivera urspårningsskyddet så att dörrarna inte kan haka ur spåret.

A. Vrid sprinten till öppet läge
B. Tryck ned sprinten helt i spåret
C. Vrid sprinten tillbaka till stängt läge

Montering


