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FØR DU BEGYNER Å MONTERE BALKONGDØREN

1

Døren leveres med forhåndsborede karmer. Sjekk hvilke veggmaterial du har, da plugger er nødvendig til betong- eller murvegg. Velg deretter
om det skal brukes karmskruer eller treskruer.

1

Ø 14 mm Ø 6 mm

Karmskrue
Bor tvers gjennom med

14 mm bor når du bruker
karmskrue

Treskrue 6 x 90 mm

Karmskue

DØRKARM

Terskel MÅ ha understøtte helt fram til beslagsporet.
Isoler under terskel og fuge inne med fugemasse. 
Fugeskum anbefales IKKE under terskel da dette kan 
løsne over tid og det vil oppstå trekk under terskel.

Underlaget i vater: 
Sjekk om underlaget er i vater.
Hvis underlaget ikke er i vater må 
terskelen justeres med klossene.

2 Sett karmen i åpningen,
påse at terskel er i vater. 
Kloss karmen fast og påse
at sidene er i lodd alle 
veier. Kontroller at
diagonalene er like

Alle dørkarmer er forboret med 3-stk skruehull inne
på hver siden.  Skruehuller har Ø=14mm. 
Hvis man ønsker å bruke karmskruer er disse også 
14mm, men man må da bore helt gjennom med 
14mm bor. Karmskruehylse skrues fast fra yttersiden.

Fester man med treskruer bruk 6x90mm eller lengre.
Etter montering plugges skrehullene med medfølgende 
plaspropper.



VEDLIKHOLD
Hengsler, espagnolett og brems smøres 1 gang pr år. Eventuelle skader i maling må utbedres snarlig. Trenger døren å males så må treverket være tørt 
(ikke over 14% fuktighet). Benytt vannbaseret maling, følg malingsprodusentes sin anvisning. Ikke mal beslag eller tetningslister.

3 Skru fast hengslesiden
av karmen og øverste
skruehull på låskasse
siden.

4 Sett på dørbladet og
juster resten av karmen
etter dørbladet. Skru
fast resten av skruene i
karmen.

5 Isoler mellom stender 
og karm med steinull
eller glassvatt. Husk 
at det må være di�usjon-
åpen tetting utvendig
og di�usjonstett tetting
innvendig.

6 Finjustering: Avslutningsvis justeres
riktig høyde på døren, glipen mellom
toppstykket på karm og dørblad skal
være 2-3mm. Påse at det er lik
belastning på alle hengslene.



FØR MONTERING

Kontroller at du har fått riktig produkt og fritt for skader. Monter ikke
et defekt produkt uten avtale med selger. Eventuell skade SKAL
fotograferes før montering. Monteres et skadet produkt, dekkes ikke
utgifter vedrørende bytte av produkt.

VÆR NØYAKTIG, HUSK AT FEILMONTERING GIR DÅRLIG FUNKSJON !

TILTAK MOT TERMISK BRUDD I GLASS

Glass tåler men ikke alt ! Glass har høy motstandsgyktighet mot både
mekanisk og klimatisk påkjenning. Blir ett glass utsatt for stor forskjell
i temperatur, kan termisk brudd oppstå.
.
* Ikke lagre isolasjon inntil glass.
* Ikke plasser stor møbler eller tett persienner helt inntil glass.
* Ikke lim folie/ettiketter over deler av glasset.
* Ikke plasser varmkilder som gir strålevarme nærme glasset

Termisk brudd er ikke godkjent reklamasjonsgrunn.
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MOTTAK AV VARER

Vinduer og dører MÅ lagres under tak. 
Plasten skal tas av slik at man kan sjekke at 
varen er OK, samt at eventuell fukt og kondens
under plast kan få tørke ut.

Sjekk alltid varene ved mottak !
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