
SMART SET FÖR 
PROFFSIGT MONTAGE

FrameFast är ett smart montageset 
för enkelt och proffsigt montage av 
olika karmtyper. 

Det kan vara både besvärligt och 
tidskrävande att montera fönster- och 
dörrkarmar. Flera av dagens problem 
med otäta eller kärvande dörrar/fönster 
beror också på bristfälligt montage och 
inte på själva produkten. Detta har vår 
utvecklingsavdelning tagit fasta på då 
de tagit fram denna nya effektiva
montagelösning.

Patenterad lösning
FrameFast är en patenterad lösning som 
består av två huvuddelar.
Montagehylsor med stor kontaktyta 
och självcentrerande skruvar för exakt 
montage. Med hjälp av hylsorna, juste-
ras och fixeras karmen i exakt position 
innan skruvarna slutligen låser karmen. 
Det unika med FrameFast i jämförelse 
med befintliga system är stabiliteten, 
exaktheten och möjligheten till enkel 
efterjustering.

Beprövad stabilitet
FrameFast har utvecklats för att ge ett 
mycket stabilt montage utan att kilar 
eller fogskum behöver användas. För 
att finna den optimala konstruktionen 
och säkerställa kvaliteten har FrameFast 
redan genomgått hårda tester. Den har 
utsatts för extrema nötningsprover i 
vårt testlabb där dörrset monterade
med FrameFast, har öppnats och 
stängts hundratusentals gånger.
Vi har också utfört pilotstudier bland 
hantverkare och montörer i olika sam-
manhang. Att en större husleverantör 
redan använt FrameFast i full skala de 

senaste åren och valt att fortsätta med 
denna lösning borgar för dess positiva 
egenskaper.

Spar tid
Att montera en karm på traditionellt vis 
med kilar, är säkert men både krångligt 
och tidskrävande. Med hjälp av Frame-
Fast uppnås ett exakt karmmontage 
på avsevärt kortare tid än vid injuste-
ring med hjälp av karmskruv och kilar. 
Tidsbesparingen och möjligheten till 
ett proffsigt resultat blir än mer tydlig 
för den som inte regelbundet monterar 
dörrar eller fönster.

Enkel efterjustering
Trä är ett levande material och väg-
gelement kan därför röra sig tillräckligt 
mycket för att dörrar och fönster kan 
behöva justeras i efterhand (exempelvis 
vid en efterbesiktning). Används tradi-
tionella karmhylsor eller karmskruvar 
utan kilar, medför glappet mellan skruv 
och hylsa att man med tiden får en
vridning av karmen. Vridningen gör 
att karmen kan behöva justeras eller 
monteras om.  Är karmen satt med 
kilar eller fogskum är möjligheterna till 
efterjustering högst begränsade. Dessa 
problem löser du enkelt med FrameFast. 
Med FrameFast kan nämligen tillräcklig 
efterjustering göras utan att foder, kilar 
etc. behöver avlägsnas.

Förmonterat eller tillbehörspaket
FrameFast kan beställas som förmonter-
ad karmlösning till samtliga ytterdörrar i 
ADVANCE-LINE.
Hylsorna är då förmonterade i karmen 
och tre olika typer av skruv  bipackas. 
FrameFast finns också som komplett 

tillbehörspaket. I tillbehörspaketet ingår 
förutom hylsor och skruvar,
även pluggar och extra stabiliserings-
brickor som kan förenkla montaget. 
För sidoljus finns ett anpassat kit som 
passar till montering av sidoljus.
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Användningsområde
FrameFast används med fördel vid montage
av dörrar, fönster och i andra situationer
med höga krav på både noggrannhet och
flexibilitet.

Även för innerdörrar
FrameFast finns även till alla våra innerdörrar.
FrameFast kan beställas förmonterad i karm
till samtliga innerdörrar i ADVANCE-LINE
serien. Hylsorna är då förmonterade i karmen,
medans skruvar medlevereras i en påse.
FrameFast finns även som komplett
monteringskit. I detta paket ingår såväl hylsor
och olika skruvar samt pluggar.

FrameFast ger
1. Stabilt montage
2. Snabbare montering 
3. Möjlighet till enkel efterjustering

FrameFast står för proffsigt montage
- snabbt och enkelt!

FrameFast montagepaket
Montagepaketen finns för olika behov.
Bilden visar komplett paket med 35mm hylsor. 

Komponenter
Plastbricka (8 st) 
Plugg 8 x 80 (8 st)
Plugg 8 x 40 (8 st)
Karmskruv 5,8 x 135 (8 st)
Karmskruv 5,8 x 85 (8 st)
Karmskruv 5,8 x 45 (8 st)
Karmhylsa 16 x 35 (8 st)
Monteringsanvisning
(I kit som levereras löst i plastpåse utgår karmskruv 45 mm).


