
Montage Ytterdörr
Nödvändiga verktyg för montering:
Vattenpass
Skruvmejsel
Insexnycklar 4 mm, 5 mm
Torxnyckel Tx20
Hammare
Kilar
Monteringsskruvar
Isoleringsmaterial

Uppsättningen består av:
Karm med dörrblad och tröskel
Lås och gångjärn
Täckpluggar

Dörren är avsedd för användning som 
ytterdörr.

Innan du påbörjar monteringen 
kontrollera att produkten har bra kvalitet 
och är fri från defekter.
Det är förbjudet att montera en defekt 
produkt.

Det är inte tillåtet att ändra produktens 
mått eller skära i produkten. Vänligen 
kontakta tillverkarens
representant vid behov.
Under reparationsarbeten bör dörren 
skyddas med byggpapp eller plast för att 
undvika skador på dörren.

1. Innan dörren monteras bör du kontrollera att den passar i 
dörröppningen. När du mäter dörröppningen,
kontrollera att monteringsöppningen är i våg och hörnen 
vinkelräta. Monteringsöppningen bör vara
10-50 mm större än dörrkarmens yttre mått.

2. Demontera den gamla dörren.

3. Lägg dörren på ett jämnt underlag och lyft bort dörren från 
dörrkarmen.

4. Lyft dörrkarmen i monteringsöppningen och fixera med kilar 
(pos 1). Placera kilarna nära justeringsskruvarna och under 
tröskeln (pos 8). OBS! Dörren är avsedd för att monteras i våg 
med färdiglagt golv.

5. Använd vattenpass för att kontrollera att dörrkarmen är i lod 
vertikalt (pos 2 och 5) och att hörnen är
vinkelräta (pos 3). Justera med kilar vid behov. Kontrollmät 
diagonaler!

6. Märk ut infästningspunkterna på väggen. Ta bort karmen och 
borra hål för justeringsskruvar. Stoppa
skruvpluggar i de borrade hålen. Vid träkonstruktion hoppa över 
märkning och borrning.

7. Om du valde att märka ut punkterna, upprepa steg 4 och 5.

8. Skruva fast karmen tillsammans med gångjärn stadigt i väggen 
(pos 4), kontrollera först att karmen står rakt. Detta kan 
kontrolleras med hjälp av en lång, rak pinne eller ett långt 
vattenpass.

9. Montera dörrbladet i karmen. Kontrollera att karmen på motsatt 
sida eller pardörrens passiva dörrblad är
i nivå med det monterade dörrbladet. Vid behov justera karmen. 
Om karmen sitter som den ska och
dörren kan stängas och öppnas utan problem, fixera även karmen 
på motsatt sida stadigt i väggen
(pos 6).

10. Kontrollera att spelet (2,5 ± 1,5 mm) mellan dörrbladet och 
karmen är lika runtom hela dörren. Dra åt skruvarna eller justera 
kilarna vid behov.



11. Vid behov justera gångjärnen.

12. Montera täckpluggar, som ingår, i dörrkarmens 
skruvhål (pos 7).

13. För att kunna stänga dörren tätare, justera 
slutblecket.

14. Täta springan mellan väggen och dörrkarmen med 
isoleringsmaterial (stenull, glasull, skum). Följ
tillverkarens anvisningar då du använder skum. Vid 
behov bör karmen stödjas så att skummet inte
deformerar den. Då du monterar stöden, kontrollera att 
de inte skadar karmens yta. Använd antingen
wellpapp eller annat mjukare material som skydd. Täck 
över springan med en täcklist eller bearbeta
dörrposten så den passar mot karmen. 

Använd maskeringstejp för att skydda karmen och 
plast för att skydda dörren då dörrposten bearbetas. 
Stöd tröskeln med träklossar eller kilar (pos 8) för att 
undvika att den böjs efter en tids användning. Enbart 
skum eller annat elastiskt material bör inte användas
under en tröskel utan stöd.

15. Montera nödvändiga övriga beslag: dörrhandtag, 
låsplattor, titthål, dörrstängare, dörrstopp mm.
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