SKJUTDÖRRSKARM, MSW
Monteringsanvisning

Monteringsanvisning
Inbyggd karm för vägg
95 mm: 70mm väggregel, 1 lager gips på båda sidor.
122 mm: 70mm väggregel, 2 lager gips på båda sidor.
122 mm: 95mm väggregel, 1 lager gips på båda sidor.
150 mm: 95mm väggregel, 2 lager gips på båda sidor.
Karmarna är anpassade till ett standard-dörrblad, 40mm tjockt, 2040mm högt.
Innan montering
Kontrollera att allt ingår i kartongen och att du fått rätt produkt.
Nödvändiga tillbehör vid montage:
•
•
•
•
•

Träkilar för justering av karm
Skruvar 3,5x20 till 95mm (70 regel) (Väldigt viktigt)
Skruvar 3,5x20 till 122mm (70 regel) (Väldigt viktigt)
Skruvar 3,5x30 till 122mm (95 regel)
Skruvar 3,5x30 till 150mm (95 regel)

Verktyg som behövs är:
•
•
•
•
•

Borrmaskin
Hammare
Skruvmejsel
Vattenpass
Vinkelhake

Viktigt är att karmen är i våg och lod. Var noga med att skruvarna ej går in för långt igenom
trä/stålbalken då kan det skada dörrbladet. Därav 20mm skruv till 95 & 122karm (70regel).
Mått

Pardörr

Enkeldörr
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Ingående delar
NR

Benäming

1
2
3
4
5
6
7
8

Påse med beslag
Regel / tvärslag
Bakstycke
Anslagssida
Överstycke / toppskena
Sidostycke
Täcklist kort
Täcklist lång

Väggregel 70mm
95mm
122mm
vägg
vägg
1st
1st
10st Stål
10st Stål
1st
1st
1st
1st
1st
1st
2st
2st
2st
2st
2st
2st

Väggregel 95mm
122mm
150mm
vägg
vägg
1st
1st
8st Trä
8st Trä
1st
1st
1st
1st
1st
1st
2st
2st
2st
2st
2st
2st

Beskrivning, montering Enkelkarm.
1. Ta fram sidostycken (6), se till att
spåret för styrklacken är nedåt, och
att spåret för tvärslagen är vänd
inåt karmkonstruktionen. Montera
reglarna (2) på sidostycken (6).
2. Montera överstycke (5), förborra
och skruva ovanifrån. Använd
bakstycket (3) som distans.
3. Förborra och fäst styrklacken i
sidostycken (6) enligt bilden nedan,
så att karmtjockleken blir 95, 122
eller 150mm.
4. Fäst bakstycket (3) i överstycket (5)
med spik från sidan. Spika sedan
fast reglarna (2) i bakstycket (3)
5. Vänd och gör samma ska på andra
sidan.
6. Karm för pardörr, se nedan.
Montera fast anslagssidan (4) i
överstycket (5) genom att förborra
och fästa skruvarna från sidan. Karmen är nu färdig för
väggmontage.

Montering i vägg.
1. Kontrollera öppningens mått, bör vara 1910x2110 (M10x21 dörrblad). Skall golvet läggas efter
åt, skall detta tas hänsyn till, då karmen skall monteras i höjd med färdigt golv.
2. Ställ in karmen i väggöppningen, i våg och lod, använd kilar för och kontrollera diagonalen.
Den övre skenan MÅSTE vara i våg, räta in sidostycken (6) och skruva fast styrklacken i
golvet. Fäst karmen i bef. väggreglar.
3. Montera i hjulbeslagen.
4. Fäst dörrblads fästen på dörrbladet, ca 50mm in från kanten.
5. Häng dörrbladet i skenan genom att fästa det bakre dörrfästet först. Justerar så att det hänger
friktionsfritt och i lod, Spika fast täcklister (7&8) vid öppningen på överstycket och
sidostyckena. Det skall vara 5mm fritt från list till dörrblad.
6. Nu kan gipsskivor monteras utan på karmen, använd anvisad skruvlängd för att ej framkalla
repskador på dörrbladet.
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