SKYVEDØRSKARM

MONTERINGSANVISNING
Innebygd karm for vegg

95 mm: stenderverk 70 mm med enkelt lag gips på begge sider.
122 mm: stenderverk 95 mm med enkelt lag gips på begge sider.
Karmene er laget til standard dører i 40 mm tykkelse (bruk 122 mm hvis glassdør med sprosser) og 2040 mm
høyde.
Kan også brukes til pardører (to enkeltdører med dekklister og stoppbeslag).

Før du begynner

Før du starter monteringen må du sjekke at du har mottatt riktig produkt og at produktet ikke har feil eller
mangler.

Nødvendig tilbehør

Trekiler til karmjustering
Skruer 3,5 x 20 mm til 95 mm (70 stenderverk)
Skruer 3,5 x 30 til 122 mm (95 stenderverk)
Listverk

Du trenger
Skrutrekker
Hammer
Bormaskin
Vinkelhake
Vater

Spesielt å huske på
Vær svært nøye med at karmen er i lodd og vater. Pass på at skruene som brukes til veggplatene ikke går for
langt gjennom trebjelkene, da de kan hindre/skade dørbladet.

Sist oppdatert 150223
Sist oppdatert 1403

Mål
Enkeldør dørbladmål mm

Enkeldør karmyttermål mm

Veggåpningsmål mm

625 x 2040

1290 x 2090

1310 x 2110

725 x 2040

1490 x 2090

1510 x 2110

825 x 2040

1690 x 2090

1710 x 2110

925 x 2040

1890 x 2090

1910 x 2110

Pardør dørbladmål mm

Pardør karmyttermål mm

Veggåpningsmål mm

625+625 x 2040

2540 x 2090

2560 x 2110

725+725 x 2040

2940 x 2090

2960 x 2110

825+825 x 2040

3340 x 2090

3360 x 2110

925+925 x 2040

3740 x 2090

3760 x 2110
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Medfølgende deler, stenderverk 70 mm
Stenderverk 70 mm
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95 mm

122 mm,
to lag gips

1

Tverrstag

10 stk 6x60x805

6x60x805

2

Dekklist lang

2 stk

8x23x2060

8x23x2060

3

Dekklist kort

2 stk

20x28x807

20x28x807

4

Toppskinne

1 stk

1550

1550

5

Overstykke

1 stk

31x28x850

44x28x850

6

Anslagsbord

1 stk

22x95x2090

22x122x2090

7

Bakstykke

1 stk

20x58x2090

20x58x2090

8

Sidestykke

2 stk

20x33x2062/2090 20x46x2062/2090

9

Avstandsklosser

2 stk

15x28x825

15x28x825

Pose med tilhørende beslag og skruer.

OBS! Målene over angis i mm og passer modul 9x21. For
kapping til modul 20 høyde, se side 4.
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Montering av skyvedørskarm, karmdybde 95
Ikke montér dørbladet samtidig som karmen: Oppbevar umonterte beslag og dekklister (2 og
3) i skyvedørskarmen så du vet hvor de finnes når dørbladet skal monteres på plass.
1. Ta fram sidestykkene (8), pass på at sporet for styrepinnen vender ned mot gulvet samt at
sporet for tverrstagene vendes inn i karmkonstruksjonen. Fest tverrstagene (1) i sporene på
sidestykkene (8). Det øverste sporet skal ikke benyttes.
2. Montere overstykket (5), forborre og skru ovenfra. Bruk bakstykket (7) som distanse.
3. Forborre og fest styrepinnen i sporet på trelisten slik at den utvendige avstanden på karmen blir 95 mm alt. 122 mm. Om styrepinnen oppleves for bred så kan den kappes etter
første hullet.
4. Fest bakstykket (7) med avstandsklosser (9) med spiker fra siden. Spikre fast veggstagene
(1) vinkelrett i bakstykket (7).
5. Vend og gjør det samme på den andre siden.
6. Skyvedørskarm for pardører, se under. Montere anslagssiden (6) ved å forborre og fest skruene fra siden. Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.

Styrepinne

Skyvedørskarm for pardør
1.
2.

3.

Monteres som over punkt 1-5.
OBS! ved montering av skyvedørskarm for pardør utgår anslagsside (6) . Overstykke (5)
kappes 11 mm på begge karmene. Montere koblingsbeslagets aluminiumsplate oppå
overstykket (5). Mer info om koblingsbeslaget på siste side.
Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.

Montering
av styrepinne
som skrues
i ramme og
gulvet.

Medfølgende deler, stenderverk 95 mm
Stenderverk 95 mm
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122 mm

150 mm
to lag gips

1

Tverrstag

8 stk

15x60x825

15x60x825

2

Dekklist lang

2 stk

8x23x2062

8x23x2062

3

Dekklist kort

2 stk

20x28x807

20x28x807

4

Toppskinne

1 stk

1550

1550

5

Overstykke

2 stk

44x28x850

57x28x850

6

Anslagsbord

1 stk

22x122x2090

22x150x2090

7

Bakstykke

1 stk

20x66x2090

20x66x2090

8

Sidestykke

2 stk

20x28x2062

20x41x2062

9

Avstandsklosser

2 stk

19x28 x825

19x28x825

Pose med tilhørende beslag og skruer.
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OBS! Målene over angis i mm og passer modul 9x21. For
kapping til modul 20 høyde, se neste side.
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Montering av skyvedørskarm, karmdybde 122 mm
Ikke montér dørbladet samtidig som karmen: Oppbevar umonterte beslag og dekklister (2 og
3) i skyvedørskarmen så du vet hvor de finnes når dørbladet skal monteres på plass.
1. Ta fram sidestykkene (8), pass på at sporet for styrepinnen vender ned mot gulvet samt at
sporet for tverrstagene vendes inn i karmkonstruksjonen. Fest tverrstagene (1) i sporene
på sidestykkene (8). Plasser tverrstagene (1) symmetrisk, start nedenfra. Vinkle tverrstagene (1) ca 45 grader for enklere montering i sporet.
2. Montere overstykket (5), forborre og skru ovenfra. Bruk bakstykket (7) som distanse.
3. Forborre og fest styrepinnen i sporet på trelisten slik at den utvendige avstanden på karmen blir 122 mm alternativt 150 mm. Om styrepinnen oppleves for bred så kan den kappes etter første hullet.
4. Fest bakstykket (7) med avstandsklosser (9) med spiker fra siden. Spikre fast veggstagene(1) vinkelrett i bakstykket (7).
5. Vend og gjør det samme på den andre siden.
6. Skyvedørskarm for pardører, se under. Montere anslagssiden (6) ved å forborre og fest
skruene fra siden. Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.

Styrepinne

Skyvedørskarm for pardør
1.
2.

3.

Monteres som over punkt 1-5.
OBS! ved montering av skyvedørskarm for pardør utgår anslagsside (6) . Overstykke (5)
kappes 11 mm på begge karmene. Montere koblingsbeslagets aluminiumsplate oppå
overstykket (5). Mer info om koblingsbeslaget på siste side.
Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.

Montering
av styrepinne
som skrues
i ramme og
gulvet.

Karmhøyde
Karmen leveres for 2040 mm høye dørblad. Hvis det
skal settes en lavere dør i karmen, må karmen kappes.

A B C

D

Om du skal montere et 1940 mm høyt dørblad må du
kappe 100 mm i underkant på anslaget (A) og overkant på sidestykkene (B). OBS! Karm for stenderverk
70 mm må kappes i to trinn (stålprofilen i overkant skal
være lengre enn trelisten). Kappe aluminiumskinnen
100 mm og tretverrstaget 100 mm. På denne måten
beholdes festepunktene for overstykket/avstandsklosser. Bakstykket (C) skal kappes 100 mm i underkant.

C
B
A

Montering i vegg
1.

Kontrollér at lysåpningen i veggen stemmer med karmen. OBS! Skal gulvet legges etter montering av karm må
det tas hensyn til ved montering i veggen. Karm skal monteres i høyde med ferdig gulv.

2.

Monter nå inn karmen i veggåpningen i lodd og vater. Bruk kiler og kontroller diagonalen. Det er viktig at den
øvre skinnen er i vater. Rette inn sidestykkene (8) i lodd og fest styrepinnen med skruer i gulvet. Fest karm i eksisterende veggstendere. Forborre 3 mm og fest med egnet forsenket skrue.

3.

Monter/heng i hjulbeslagene i skinnen.

4.

Dørbladfestene skrues fast i overkant på dørbladet ca 50 mm inn fra kanten. Dørbladet henges opp i øvre skinne
ved hjelp av dørbladfestene.

5.

Heng opp dørbladet i skinnen ved å feste det bakre dørfestet først (den del som forsvinner inn i veggen).
Dørbladet justeres slik at det henger friksjonsfritt og i lodd. Medfølgende dekklister (2 og 3) spikres til slutt på
ved lysåpningen på overstykket (5) og sidestykkene (8). Det skal være en åpning på 5 mm fra dørbladet til listen.
OBS! Dekklist (2 og 3) monteres etter dørbladet. For montering av skyvedørskarm for pardør, bytt ut dekklist (3)
med dekklist som inngår i koblingsbeslaget.

6.

Karmen er nå klar for montering av gipsplater. Bruk anbefalte skruelengder for å forhindre skader på dørbladet.
OBS! Ved montering av 95 mm skyvedørskarm, forborre 3 mm og bruk de medfølgende skruene.

Hjulbeslag

Montering av hjulbeslag.

Dørbladfeste

Tilbehør skyvedørskarm for pardør
Koblingsbeslag til skyvedørskarm for pardører. Inneholder 2 stk dekklister i tre, 2
stk dørstoppere og 1 stk aluminiumplate. Brukes for å koble to enkle skyvedørskarmer til en skyvedørskarm for pardør.

Les om garantier, reklamasjon, vedlikehold og flekkfjerning på www. dooria.no

Montering av dørbladfeste i øvre
skinne. OBS! Montere fast
dørbladet først.

