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Monteringsanvisning Förrådsdörr

Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på 
dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta.

Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan 
och en från utsidan. Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med 
ytterligare kilar.Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.

Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 
100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärnsidan, spika sedan fast gångjärnssidan. 
Spika sedan motstående sida och dorna in spiken. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren 
går lätt att stänga. Gångjärnen är justerbara några mm i höjdled. Om infästning utföres med 
karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv.

Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, 
men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bågnar.

Behandla dörren enligt behandlingsanvisningar. Någon typ av tätningslist bör monteras, 
tex Trelleborgs P-Profile.

Vid placering av ytterdörr i vägg utan skyddande takfot eller gavelsprång skall ett väderskydd 
monteras över dörren, tex Entrétak, se bild.
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OBS! 
GÄLLER ENDAST VID LÖST LEVERERADE KARMAR
 Förborra och skruva ihop sidokarmar (40x105), överstyck-
et (40x105) och tröskeln (40x95). Skruva med träskruv min 
4,0x80. Täta mellan sidokarmarna och överstycket och 
tröskeln med övermålningsbar siliconfog. Se bild ovan.
Montera lösa skjutreglar på insidan i nerkanten och 
överkant av dörrbladet. Borra hål för skjutregeln i karmen. 
Till de infrästa skjutreglarna borras endast hål i karm. 
Gångjärn kan justeres med en gångjärnsriktare om
exempelvis dörrbladet ”kärvar” när den stängs. Kont-
rollera extra noga att karmen verkligen är i vinkeloch 
att kryssmåttet är korrekt innan eventuell justering av 
gångjärnen.
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OBS ! Viktigt att 
sidokarmstycke och karmöverstycke linjerar med varandra. 
Kontrollera så att inte karmstyckena skevar i hörnen utan håller 90°.

90°



Tel 0325-58 70 00  |   info@vibostugan.se  |  vibostugan.se

OBS! Ytbehandlingen måste göras på samtliga 6 ytor. 
Var extra noga med undersidan!

1:a strykningen
Målarfärg
Halvblank
Oljetäckfärg

Utomhus
Grundfärg
Oljegrundfärg
OBS! Stryks vått-i-vått 
med grundoljan!

Impregnerande
Grundolja

Obehandlad
Yta

2:a strykningen
Målarfärg
Halvblank
Oljetäckfärg.

YtbehandlingFurudörren är vid leveransen obehandlad.
Vid montering måste ALLA dörrens 6 sidor behandlas.
Rådfråga även färgfackhandel för bästa råd.

TÄCKFÄRG:
1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med Grundolja.
Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med Grundfärg.
4. Stryk två gånger med exempelvis fönsterfärg.

OLJNING:
1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med träolja med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på
ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2
och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och
upprepa behandlingen om nödvändigt.
Vi lämnar ingen garanti om dörren målas i mörkare kulörer än
NCS 7500-N.

DÖRREKLAMATIONER
Formavvikelse: Vi har en acceptans med avvikelse på 5mm 18° dörrar och 9mm på 10° dörrar. 
Spänn ett snöre längsgående, runt dörren och mät avvikelsen med tumstock. Dokumenteras 
med foto.

Behandling: Dörr och karm ska innan montering behandlas enligt våra anvisningar på samtliga 
sidor av dörren. Vi lämnar ingen garanti om dörren målats i mörkare kulörer än NCS 7500-N

Placering: I vilken typ av byggnad är dörren placerad?
För att någon typ av formavvikelse ska vara grund för reklamation, får temperaturskillnaden 
mellan in- och utsida på 10 graders dörr ej överstiga 10°, respektive 18° på 18° dörr.

Utsida Furupanel 11x120 mm

Insida
Plywood 4 mm

Isolering cellplast 34 mm 

Plywood 4 mm

Regelverk 34 x 45 mm

10°

Sparkplåt 

Förrådsdörr 10° Anpassade för friggebodar och förråd 
med ingen eller låg uppvärmning. Tål 10 graders temperatur-
skillnad mellan ute- och inneluft.

Innan dörren sätts upp, så kontrollera att det inte är något fel. Uppsatt dörr kan ej reklameras.

Utsida Rak Furupanel 11x120 mm
Sparkplåt 

Insida
Plywood 4 mm

Isolering cellplast 41 mm Gummilist på karm

Regelverk 41 x 41 mm

Plywood 4 mm

18°

Dörr 18°
Anpassade för uppvärmda förråd, garage och mindre stugor.
Tål 18 graders temperaturskillnad mellan ute- och inneluft.


