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MONTERINGSANVISNING

Innan du påbörjar installationsarbete läs noggrant denna 
installationshandbok

För att skydda från mekaniskskada levereras gallerdörrar förpackade i ursprunglig 
fabriksförpackning.

Allmänt: 

Dörrinstallationsarbete kan utföras av kunden själv enligt den angivna 
instruktionen eller av ett företag som tillhandahåller sådana tjänster.

Verktyg och material 

Verktyg: ett kort vattenpass för tröskeln och en lång (cirka 1,5 m) för 
vertikalmätning, en vinkelhake, ett måttband, en hammare, en penna, en 
slagborrmaskin med passande borrar, en batteridriven eller elvinsch med 
passande spetsar, manuell eller elektrisk metallsåg.

Material: skruvar för montering av 
karm (skruvar ska passa för 
montering i byggnadens väggar), 
kilar för karmfixering.

Installation

Packa upp gallerdörren utan att 
skada produkten.

Kontrollera om produkten motsvarar 
beställningen och om det inte finns 
några synliga defekter. Om man 
märker något fel skall dörren 
återförpackas och returneras.

Kontrollera om väggöppning som är 
avsedd för dörren är tillräckligt stor.

Öppningen skall vara 1–2 cm 
breddare och 0–1 cm längre än 
karmens yttre dimensioner. 

Längd på öppningen skall mätas 
från golvnivå som det visas i bilden 1.

BILD 1



Separera gallerdörrens blad från karmen och sätt det åt sidan som det visas i bild 2

Bild 2
Installera luckan. Tryck först in de övre ramstiften, sedan i sidornas hörnstift, 
placera sedan, om det är nödvändigt, stöden i mitten av ramen och fäst dem med 
stiften, och håll den nödvändiga vinkelrätten på ramens fyra hörn. 

Ramens sidor måste förbli fria från krökningar. Ramarna ska vara i samma plan

Bild 3
Installera karmen. Först tryck in de övre kilarna, sedan – de sidovinklarna. Om det 
behövs sätt slutligen stöd i mitten av karmen och fixera karmen med kilar. 

Försök att behålla karmen så rakt som möjligt. 

Kontrollera om gångjärnssida är lod och om tröskeln är vågrätt med hjälp av ett 
vattenpass. Det är viktigt att vinkelräthet av alla fyra vinklar bibehållas. 

Karmsidor får inte böjas. Alla karmsidor måste vara i ett plan (i en linje).

BILD 2 BILD 3



Fäst och justera gallerdörrens karm med fyra skruvar på gångjärnssidan och 
med en skruv på nedre delen av sidan med lås såsom det anges i bild 4.

Sätt i dörrbladet och kontrollera att dörren stängs ordentligt Bild 5

BILD 4 BILD 5



Man kan korrigera synliga oegentligheter genom att justera den övre 
karmvinkeln på karmsidan med lås. Efter det fixera karmen med kilar en 
gång till. 

Fäst karmens sida med de tre kvarstående skruvarna (börja med den övre 
skruven) som det visas i bild 6.

Fyll ev. mellanrummet mellan väggen och karmen med akrylatmassa. 

Sätt avslutningsvis plastlock över skruvarna. 

BILD 6 BILD 7


