
 

 

MONTERINGSANVISNING YTTERDØR 

 

Kontroller ved mottak at det ikke er skader på døra. Transportskader skal meldes til transportør og til 

leverandør. En skadet dør skal ikke monteres. 

 

- Ta dørbladet ut av karmen.  

- Kontroller at underlaget for terskel er i vater. Løft inn karmen og kontroller at terskel er i vater. 

På murunderlag legges papp mellom underlag og terskel. For å få god tetning under terskel, kan 

det legges en stripe isolasjonsmateriale ytterst og innerst.  

- Kil karmen så hengslene kommer i lodd begge veier og kontroller med langvater. Karmen må 

være rett! Pass på at det er plass til tetting rundt karmen. Skru fast hengslesiden.  

- Heng på dørbladet og kontroller at glipen mellom dørblad og karm rundt er jevn. Fest 

dørkarmen på låsesiden med kiler og skruer på samme måte som på hengslesiden. Kontroller at 

karmen er i lodd slik at dørbladet slår an mot karmen i alle hjørner. Sjekk at diagonalmålene 

innvendig karm er like! 

- Kontroller at døren er lett å åpne og lukke, og finjuster karmen om nødvendig.  

- Erstatt de to øverste skruene i øverste hengsle med lange skruer (ca. 5x90) som går inn i 

stender!   

- I sluttstykket er det to store justeringsskruer som skrus ut mot vegg/stender så karmen blir 

stram. Dette er innbruddsbeskyttelse. 

- Det er justeringsmuligheter både i høyde og sideveis i hengslene (gjelder standard hengsler).  

- Sluttstykket til låskassen har to små justeringsskruer for leppen i sluttstykket som vriderfallen 

ligger mot. Juster denne leppen dersom pakning ikke ligger godt nok mot karm.  

- Kapp kilene i nivå med karmen. Isoler mellomrommet mellom karm og vegg nøye med vindtett 

materiale.  

- Ved montering av sidefelt, begynn med å montere dør og sidefelt til én enhet ved hjelp av 

medfølgende lister. Ikke glem å tette mellom dør og sidefelt. Det er viktig at dørkarm og sidefelt 

utgjør en stabil enhet. 

Tilleggsanvisning 2-fløyet dør: 

- Vatre opp bunnsvill og hengsleside på gangdør.  IKKE BRUK VATER PÅ PASSIVFLØYENS 

HENGSLESIDE, men juster denne etter dørbladene når begge disse er hengt på. Sjekk at det er lik 

avstand i topp og bunn mellom slaglist og møtende dørblad. Pakning vil dermed ligge med 

samme press rundt hele døren og sørge for god tetting.  

- Bak tettelist like ved kantskåter er det en justeringsskrue både oppe og nede. Juster disse ut hvis 

passivfløy ikke står stabilt i lukket posisjon. Anslag i karm skal flukte med anslag på passivfløy.  

 

 

 


