Hej!

Tack för att du valt en Harmonidörr.

OBS!
Kontrollera att mått och hängning på dörren, är enligt er order.
Besikta den nya dörren/porten innan ni tar bort den gamla!
Montering av dörr/port med defekt eller fel mått och hängning, innebär att
ni godkänt varan.

Harmonidörrar AB
Jölmesta 1, 725 92 Västerås
Tel: 021-55 080
www.harmonidörrar.se
info@harmonidorrar.se

Montering av Ytterdörrar
OBS! Kontrollera den nya dörren/porten så den inte är skadad, innan ni tar bort den gamla dörren.
Mät även dörröppningen och karmyttermåttet, så måtten stämmer med den nya.

Vilka verktyg behöver jag?

Såg, Borrmaskin, Vattenpass (långt 1800mm och ett kort), Karm Borr 14mm vid montering med karmskruv,
6mm vid montering med träskruv, Vinkelhake, Justeringsnyckel för karmskruv, 2st träribbor på 1,5m.

Innan du börjar med montering av ytterdörren/porten

Dörrarna levereras med förborrade karmar. Undersök vilket vägmaterial du har plugg behöver du till betong
eller tegelvägg. Välj sedan mellan karmskruv eller träskruv. Karmskruv är lätt att justera karmen i sidled. Väljer du karmskruv behövs det borras med 14mm karm borr alternativ 6mm för träskruv.
Var alltid noggrann, en felaktig montering ger dig dålig funktion.

karm

karmskruv
Borra rakt igenom med 14
mm borr vid använding av
karmskruv

Ø 14 mm

Ø 6 mm
träskruv
Borra rakt igenom med 6
mm borr vid använding av
träskruv

Träskruv 6.0 mm

Karmskruv

Längden på karmskruv eller träskruven beror på om du skruvar direkt i trä eller plugg som sitter i betong/
tegel. Se till att skruven har rätt längd så den fäster bra i materialet

Viktigt!

Dörrbladet tas lättast bort när dörren ligger ner.
Om dörrbladet tas bort stående
måste dörrbladet lyftas när dörren skall öppnas.
Detta för att undersidan på dörrbladet inte skall skadas (se bild)
Skadad undersida i samband med montering är ej garanti (reklamation)
Ställ dörrbladet på ex frigolit bitar när karm monteras, så inte dörrbladet
blir skadat.

Skötsel

Målade Ytterdörrar/Slagportar behöver också underhåll. Tvätta dörren vid behov med mild såpa och skölj
rent med vatten. Behandla dörren/porten en gång
per år med flytande bilvax utan slipmedel. Har ni fått
lackskada skall dessa bättras omedelbart, annars
gäller ej garantierna. Vit dörr/port är NCS 0502Y har du
en annan färg står detta på din orderbekräftelse som du
fick vid beställning.
Obs! garantierna gäller ej egen ytbehandling, felaktig montering eller de fall
då obehandlad dörr/port monteras före ytbehandling

Montering Dropplåt
Montera dropplåt i tröskelns spår med sättlim.Om dropplåt ej kan användas, tätas tröskeln i framkant så
vatten inte kan tränga in under tröskeln.

Montering slagport
Slagporten monteras enligt ytterdörrsanvisning, men slagportar har igen tröskel.
Karmen kan tas ur eller kapas i nederkant, så gummilisten på
portbladets nedre del tätar mot vinkeljärnet i betongplattan.
Går det inte att montera mot vinkeljärnet, kan alternativet vara
att sätta en släp list som tätar mot golvet.

1

Lyft av den gamla dörren och ta bort fodren på båda sidor om karmen. Såga av spik/skruv som håller
karmen, lyft sedan bort den gamla karmen. Rensa rent från rester av tätningsdrev och ta bort avsågade
Spikar/skruvar.

2

Dreva om det behövs, samt fuktspärra med tex tjärpapp. Ställ dit nya karmen på plats och väg in tröskeln.

3

Rikta in karmens gångjärns sida så den står lodrätt och kila fast provisoriskt.
Gör likadant på karmens låssida.

Karmen får ej vara vriden

4

För att vara säker på att karmen är i 90 grader, kryss mäter du den. När båda diagonalmåtten stämmer
står karmen rätt.

5

Dra i de övre och undre skruvarna på karmsidorna. Kontrollera med vattenpasset att karmen inte
rubbats.

6

Sätt nu i skruvarna på mitten av karmsidorna, kontrollera med vattenpasset att karmen är i lod justera
annars med karmskruv/träskruv och kil.

7

Kryss mät igen, så du är säker på att karmen står rätt.

8

Häng på dörrbladet och kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn.

9

Dreva ordentligt runt om karmen med mineralullsdrev. Dreva från in och utsida, men packa ej så hårt
att karmen buktar ut. Slutligen passar du in och spikar fast foder på in och utsidan.

10 Efterjustering. Gångjärnen kan justeras i både höjdled och sidled. Vid sidled justering, lätta på gångjärns infästning i karmen och justera med sidled skruvarna (se bild).
Om låskolven glappar i slutblecket så justeras detta med en liten skruvmejsel på skruv A (se bild).

