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1. Før montering av døren kontroller at dørens mål passer med døråpningen. Når du måler 

døråpningen, kontroller også at døråpningen er i lodd og at vinkelene er rette. Juster 

døråpningen ved behov.  

2. Kontroller kvaliteten på karmene og dørbladet som du skal montere, og at de har riktige 

mål og er uten skader.  

3. Forbor og skru deretter karmene sammen (f.eks. med skruer 5 x 70 

mm) slik at ønsket slagretning oppnås. Fest også terskelen på 

karmene hvis den er med i settet. Hvis man ønsker å feste 

terskelen på gulvet, lim den fast først etter montasje av karmene 

og dørbladet. Sidekarmenes underkanter og terskelens underside skal være jevne.  

4. Fikser den sammensatte karmen i døråpningen med kiler. Kilene 

monteres slik tegningen viser i nærheten av festeskruer. Hvis 

gulvets overflate ikke er i vater eller det er behov for at det blir 

mer enn 10 mm mellom dørbladet og ferdig gulvflate, må man 

også montere kiler under terskelen og/eller endene på sidekarm.  

5. Når du benytter vater, kontroller at dørkarmen er i lodd og at 

hjørnene er vinkelrette. Juster med kilene ved behov. Man kan kontrollere om karmene er 

montert vinkelrette slik tegningen 

viser.  

6. Merk av innfestingspunktene på veggen. Fjern karmen, bor plugghull for festeskruer. 

Plasser plugger i de borede hullene. Du trenger ikke å merke og borre hull i tilfelle 

montering i trekonstruksjoner.  

7. Etter at du har merket ferdig, gjenta steg 4 og 5.  

8. Fest hengselsiden til veggen etter at du har sjekket at karmen står loddrett. Det kan 

kontrolleres ved hjelp av en rett planke eller et langt vater.   

9. Monter dørbladet på hengslene som 

sitter fast i karmen og kontroller at 

karmen med sluttstykke sitter rett. 

Juster med kiler og skruer ved behov. 

Når karmen er montert og døren kan 

lukkes og åpnes uten problemer, fest 

også karmen med sluttstykke til 

veggen.  

10. Kontroller at mellomrommet mellom dør og karm er likt rundt 

hele døren. Juster med kiler og skruer ved behov.  
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11. Hvis døren har hengsel 6540 skal den festes til døren med to tilleggs skruer (inkludert i 

settet).  

12. Monter dekklokkene av plast i karmenes skruehull (inkludert i settet).  

13. Juster sluttstykke for å oppnå tilfredsstillende tetting mellom dørblad og karm.  

14. Man kan montere dørlukkere på dørkarmen (ikke inkludert i settet) som festes på minste 

side av dørkarmens valse.  

15. Fyll spalten mellom veggen og dørkarmen med 

isolasjonsmateriale (steinull, glassull, byggskum). Ved bruk av 

byggskum følges produsentens instruksjoner. Avstiv karmen om 

nødvendig, slik at det ekspanderende skummet ikke deformerer 

karmen. Ved montering av avstivning, pass ved hjelp av 

bølgepapp eller annet mykt materiale på at endene på avstiverne 

ikke skader overflatebehandlingen på karmen. Dekk den fylte 

åpningen med dekklister eller overflatebehandlet utforing ut til karmene. Ved 

overflatebehandling av utforinger beskyttes karmene med maskeringsteip og dørbladet 

med plastfolie. Hulrom under dørterskel må fylles med treklosser eller kiler for å hindre 

nedbøying under bruk. Det må ikke brukes byggskum eller andre fjærende materialer 

under dørterskler som ikke er understøttet.  

16. Låskasse 2014 tilpasses aktuell slagretning på dør ved å snu låskassen, dra ut låsets falle 

og vri fallen 180 grader.  

17. Monter nødvendige beslag: vridere, låsbeslag osv  




