Tack för att ni har valt vår produkt!
Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.
Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela
säljaren eventuella brister eller skador senast 4 dagar efter du tagit emot paketet.
Vi har följande generella garantier på våra produkter.
Generell produkt garanti
2 års garanti mot fabrikationsfel.
Formgaranti ytterdörrar
10 års formgaranti.
Villkor
Garanti gäller under förutsättning att våra produkter har hanteras på ett fackmannamässigt
sätt, samt att anvisningar följts när det gäller information, montering, skötsel och underhåll.
Kulörmålad produkt:
Som leverantör frånsäger vi oss garantiåtagande och ansvar gällande ljusbeständighet för alla
kulörer andra än vit på våra produkter (solljus blekt kulör räknas ej som fel på produkt )
Som leverantör frånsäger vi oss garantiåtagande och ansvar för eventuella skador/förändringar
som uppkommit till följd av hög värmeabsorption för samtliga material i produkter som
beställts/målats i andra kulörer än vit.
Vid eventuell reklamation av produkt
Tänk på att spara kvitto eller faktura för att kunna styrka ert köp.
Ev. reklamation skall anmälas dit varan är inköpt.
Har produkten synliga transportskador ska det anmärkas till chaufför/speditionsfirman.
Fotografera alltid ev. skada och emballaget kring skadan som underlag till anmälan.
OBS! Produkt som på något vis är behäftad med fel eller på annat sätt avviker från beställning
- får ej monteras utan ett särskilt godkännande inhämtat från säljare eller leverantör.
Bifogade råd och anvisningar
1. - Skötsel och underhåll för innerdörrar
2. - Skötsel underhåll för ytterdörrar
3. - Monteringsanvisning för innerdörrar.
4. - Monteringsanvisning för ytterdörrar

1 - Skötsel och underhåll för innerdörrar
INNERDÖRRAR
Produkterna är målade med en vattenbaserad kulör för inomhusbruk, som uppfyller höga krav
på täckningsförmåga och utseende
Bättring av på färg:
Skulle det uppstå en skada, kan den bättras med en fin pensel och vattenbaserad färg i lämplig
kulör, fråga säljaren eller en lokal färghandel efter produkt avsedd för ändamålet.
Större skador kan kräva spackling och ommålning av hela dörren. Pröva så att färgen är
lämplig på ett mindre synligt parti, exempelvis på dörrens bakkant för att kontrollera att
färgen fungerar med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika typer av
färg.
Rengöring:
Använd vanliga rengöringsmedel i svaga lösningar, dock inte alkaliska. Använd ej produkter
som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik rengöringsmedel med lösningsmedel, såpa,
skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att
undvika ränder. Torka av ytor utan att gnugga.
Underhåll:
Som regel krävs rengöring någon eller några gånger per år.
FANERADE OCH LACKADE INNERDÖRRAR
Fanerade produkter är ytbehandlade med en klarlack som ger en god fyllighet och finish, samt
bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.
Bättra på färgen:
Skulle det uppstå en skada, kan den bättras på med en lämplig klarlack. Större skador kräver
nedslipning och ytbehandling av hela dörren. Pröva så att lacken är lämplig på ett mindre
synligt parti exempelvis på dörrens bakkant för att försäkra dig om att den nya lacken
fungerar. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika typ av ytbehandling.
Rengöring:
Använd vanliga rengöringsmedel i svaga lösningar, dock inte alkaliska. Använd inte
produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik rengöringsmedel med lösningsmedel,
såpa, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner,
för att undvika ränder. Torka av ytor utan att gnugga.
Underhåll:
I regel krävs bara enklare rengöring med produkter som används för möbelunderhåll, som
exempel kan möbelvax och vaxpolish användas.

2 - Skötsel och underhåll för ytterdörrar
YTTERDÖRRAR
Produkterna är målade med syrahärdande färg för utomhusbruk som uppfyller höga krav på
täckningsgrad, vidhäftning och utseende, och har hög motståndskraft mot de flesta
hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.
Bättra på färgen:
Skulle det uppstå en mindre skada, kan den bättras på med en syrahärdande färg för
utomhusbruk i lämplig kulör och glans. Större skador kan kräva spackling, nedslipning och
ommålning. Testa kulören på ett mindre parti på exempelvis dörrens bakkant för att försäkra
dig om att den passar med underliggande ytbehandling.
Rengöring:
Använd vanliga rengöringsmedel i svaga lösningar, dock inte alkaliska. Vid mögelangrepp
används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte produkter som kan repa eller
lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, såpa, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och
upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka av ytor utan att gnugga.
Underhåll:
I regel krävs bara normal rengöring någon eller några gånger per år. För att underhålla
produktens glans rekommendera vi en årlig vaxbehandling, gärna med ett bilvax för att
underlätta rengöring. (prova först på liten mindre synlig yta.)
TRÖSKLAR
Ytterdörrs trösklar är ytbehandlade med träolja som ger utmärkt skydd mot röta.
Rengöring
Dammsug och torka av med fuktig trasa.
Underhåll:
Kontrollera slitage och bättra efter hand på med en bra träolja. Vid större slitage kan tröskeln
behöva slipas lätt med fint sandpapper (var försiktig så att aluminium detaljer inte repas).
Slipdamm borstas av och tröskeln torkas med lätt fuktad trasa. Efter luftning, påförs en tunn
träolja, avsedd för utomhusbruk, som inte bildar en hinna, i flera tunna strykningar tills ytan
blir mättad. Eventuell överskottsolja torkas av.

3- Monteringsanvisning - Innerdörr
Detta behöver du för att montera din innerdörr:
Vattenpass, Borrmaskin/Skruvdragare, Skruvmejsel, Hammare, Vinkelhake, Såg,
Drevisolering, Penna, Kilar av torrt, hårt virke eller plast, karmskruv.
1. Kontrollera att öppningen i väggen är minst 10mm större än karmens yttermått.
2. Montera samman karmen. Karmens sidostycke är symmetriska och kan monteras med
gångjärnen till höger eller vänster, beroende på åt vilket håll ni önskar öppna dörren.
Karmen skruvas samman med en skruv från sidostyckets sida in i överstycket och två
skruvar uppifrån överstycket ner i sidostycket. Tröskelplatta eller falsad tröskel bör
monteras.
3. När karmen är monterad, fästes den i väggöppningen enligt a till e.
a. Kontrollera att golvet är plant och i våg.
b. Fixera karmen med parvisa kilar (en från vardera hållet) mellan karm och vägg.
Med fyra skruvar fäster ni först karmsidan med gångjärn. Kontrollera med
vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
c. Därefter kontrollerar ni att överstycket är i våg.
d. Med fyra skruvar fäster ni sedan karmsidan med slutblecket - Kontrollera med
vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
e. Kryssmät karmen så att diagonalmåtten har samma längd.

4. Häng på dörrbladet. Karmens gångjärnsdel ska tryckas in under den fjädrande
låstungan i dörrens gångjärn. (ev. lossa lite på skruvar, skruva åt efter montering)
5. Låskolven går att vrida så att den passar till höger eller vänster hängning av
dörrbladet. Ta en tång och dra ut kolven, vrid den sedan i 180 grader.
6. Dörrbladet kan höjdjusteras med insexskruvar som sitter i karmens gångjärn.

7. Genom att böja ut eller trycka in metalltungan i slutblecket kan du justera eventuellt
glapp som gör att dörrbladet inte sluter till ordentligt. - Se bild

4 - Monteringsanvisning - Ytterdörr
Detta behöver du för att montera din ytterdörr:
Vattenpass, Borrmaskin/Skruvdragare, Skruvmejsel, Hammare, Vinkelhake, Såg,
Drevisolering, Penna, Kilar av torrt, hårt virke eller plast, karmskruv.
OBS! - Innan du monterar karm/dörr:
Mät för säkerhets skull att dörröppningen stämmer överens med karmens yttermått på din nya
dörr/sidoljus innan du monterar ur den gamla dörren.
Förvaring av dörr/sidoljus ska ske på en torr plats med god ventilation. Förvara dörren
antingen liggandes med gångjärnen vända uppåt eller ståendes med tröskeln nedåt.
Om du förvarar den stående tänk då på att lyfta dörrbladet lite uppåt när och om du ska öppna
dörren från karmen, annars finns risk att du skadar undersidan av dörrbladet.
Korrekt monterad karm och dörr eller sidoljus är helt avgörande för att dörren ska fungera och
för att våra garantier ska gälla.
Vid montering av ytterdörr ihop med ett sidoljus så är det viktigt att ytterdörren och sidoljuset
skruvas ihop innan montering i väggkonstruktionen påbörjas. Ytterdörren och sidoljuset måste
stå plant, och vara i lod åt alla håll. Sidoljuset bör även skruvas fast upp mot tak, samt ner i
underlaget
TIPS!
För att förlänga ytterdörrens livslängd rekommenderar vi att den skyddas av ett entrétak,
överbyggnad eller en utskjutande takfot ovanför dörr.
Tänk på att planera för montering av avrinningsplåtar både över dörren och inunder tröskel.
Vid vissa konstruktioner är det lättare att montera avrinningsplåten samtidigt som karmen
lyfts in i öppningen.

Forts.
Montering av dörrkarm och dörrblad:
1. Kontrollera med ett vattenpass att underlaget till tröskeln är i våg. Tänk på att inte
ställa tröskeln direkt mot betong utan att först lägga dit tjärpapp eller någon annan
lämplig typ av fuktspärr mellan tröskel och underlag.
2. Ta ur dörrbladet och sätt karmen på plats.
3. Karmen kilas in med parvis placerade kilar (en utifrån och en inifrån) i alla hörn samt
vid karmens 8 förborrade fästpunkter. (Tänk på att inte slå in kilarna för hårt, då kan
karmen börja bukta inåt).
4. Kontrollera med vattenpass så att sidan med gångjärn är i lod och rak, justera
eventuellt med kilarna.
5. Använd vattenpasset för att kontrollera att karmen inte lutar inåt eller utåt.
6. Kryssmät inuti karmen och kontrollera att du får samma längd på diagonalmåtten.
7. Fäst gångjärnssidan med karmskruv.
8. Kontrollera så att låssidan är i lod och rak, fäst sedan denna. Kontrollera allt med
vattenpass igen. Fogen mellan karm och vägg bör inte överstiga 20mm eller vara
mindre än 5mm. - Se bild nedan

Forts.
9. Häng på dörrbladet - Slutbleck och gångjärn justeras så att dörrbladet sluter till
ordentligt och har en jämn springa mellan karm och dörrblad runt om. Dörrbladet kan
höjdjusteras med insexskruvar som sitter inuti dörrbladets gångjärn. Gångjärnet i
karmen går att sidojustera för att få en jämn springa på båda sidor. OBS lossa något
på gångjärnets fyra skruvar innan sidojustering - Se bilder nedan

- sidojustering

- höjdjustering

10. Eventuella bitar från kilarna som sticker ut kapas av i nivå med karmen.
11. Mellanrum mellan karm och vägg drevas med mineralull från båda sidor. (dreva inte
för hårt då det finns risk för att karmen buktar inåt samt att isoleringsförmågan
minskar). Tätning mellan tröskel och underlag tätas med lämplig fogmassa.
OBS ! Expanderande fogskum får inte användas!!!
12. Kontrollera att tätningslisten i dörrbladet ligger an mot karmen runt om.

13. Montera slutligen foder på in och utsidan av dörrkarmen. För att få god
vattenavrinning och för att skydda huset under tröskeln ska en avrinningsplåt monteras
under tröskeln på utsidan. – Se bild nedan - Täta mellan plåt och tröskel med lämplig
fogmassa.

