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Tack för att du köpt en dörr från Dörrmakeriet! 

För att dörren ska fungera så bra som möjligt under lång tid framöver har vi 
tagit fram denna skrift som visar hur dörren ska installeras och underhållas. Om 

du undrar över någonting är du givetvis välkommen att kontakta oss! 

Leveransmottagning och transportskador
Transportskador kan dessvärre inträffa. Om olyckan är framme är det viktigt att hante-
ringen sker på rätt sätt så att du kan kompenseras.

Ansvaret för godsets skick (och därmed eventuella kostnader) övergår från fraktbolaget 
till dig när du kvitterat ut varan. Det är därför viktigt att du går igenom godset tillsam-
mans med chauffören och kontrollerar att det inte finns några synliga skador på dörren 
eller emballaget. Om en skada upptäcks antingen på emballaget och/eller godset ska det 
noteras på fraktsedeln och chauffören ska kvittera noteringen med sin signatur.

Kontakta oss omgående vid synlig fraktskada på emballage och/eller gods. Dokumentera 
skador med bilder och skicka dem till oss. Packa inte upp någonting utan godkännande 
från oss. Fraktbolaget kan vilja komma ut och besiktiga godset samt emballaget på plats. 
Skada som inte är synlig vid mottagandet ska anmälas till oss inom fyra dagar. Släng inte 
emballaget!

Skadad dörr får inte monteras utan godkännande av oss. Montering innebär att ni god-
känt varan som felfri och någon ersättning kommer inte att utgå.

Sker inte mottagandet av godset på rätt sätt enligt ovan är det ni som står ansvarig och får 
stå för skadekostnaderna, även om det är uppenbart att skadan inte uppkommit hos er.

Vid en fraktskada är huvudregeln att godset skall skickas tillbaka till fabrik för reparation. 
Behöver godset skickas tillbaka står vi för fraktkostnaden. Du som köparen är ansvarig 
för att godset skickas tillbaka och att godset är emballerat på ett sådant sätt att skadorna 
inte förvärras i returtransporten. Vid undantagsfall och då endast vid mindre skador kan 
reparation ske på plats efter överenskommelse med oss.

Lagring
Lagring ska ske inomhus i lokal med god ventilation. Snickerierna ska skyddas mot ned-
smutsning, markfukt och nederbörd. Färgen behöver andas och kan ta skada av dålig 
ventilation. Ta därför av sträckplasten runt emballaget.
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Här följer en beskrivning över hur du bör gå till väga för att installera din nya ytterdörr. 
Tänk på att den är väsentligt tyngre än ”vanliga” dörrar och att den är gjord för hand vilket 
ställer särskilda krav på monteringen.

Ytterdörrens funktion är helt beroende på ett korrekt utfört montage. Om du känner dig 
det minsta osäker skall fackman anlitas för montaget. 

Förutsättningarna vid dörrbyte i äldre hus kan ibland vara komplicerade vilket gör att sär-
skilda lösningar kan krävas. Rådgör alltid med en fackman om du är osäker.

Färgen är mycket känslig de första månaderna. Var därför extra försiktig då ni hanterar 
karm och dörrblad.

Karmskruvar
Det är viktigt att använda rätt karmskruv. Det finns ett antal karmskruvar på marknaden 
som inte klarar att efterjustera dörrarna på ett tillfredsställande sätt. Vi har extra kraftiga 
och tunga dörrar byggda av tätvuxet trä och som fodrar att man kan efterjustera dörren. 
Dörren skall därför monteras med fungerande karmskruv. Vi rekommenderar vår egen 
karmskruvsats vid dörrmontage eftersom vi vet att den fungerar utmärkt.

Fogskum
Använd aldrig fogskum eller liknande produkter som gör det omöjligt att justera karmen 
i efterhand.

Justering under det första året
Eftersom dörren är tillverkad av massivt trä behöver den acklimatisera sig till sin omgiv-
ning. Räkna därför med att behöva justera karmen och/eller gångjärnen några gånger 
under första året för att hitta en optimal inställning som fungerar över hela året. Var därför 
noga med att montera foder på ett sådant sätt som tillåter efterjustering av karmen.

Vanliga misstag vid montering
Att man lodar gångjärnssida och låssida utan att hänga på dörrbladet innan. Korrekt me-
tod är att endast loda gångjärnssidan, hänga på dörrbladet och sedan fixera karmens 
låssida så att dörrbladet sluter tätt.

Att dörren hänger ned och tar i tröskeln. Det beror på att karmen har monterats i ett 
skjuvat läge. Karmens infästning i vägg måste justeras.
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Detta behöver du för att installera dörren
 » Bärhjälp - dörren är tung!

 » Karmskruvsats från Dörrmakeriet

 » Passande plugg vid annat väggmaterial än trä

 » Långt och kort vattenpass

 » Hammare

 » Måttband

 » Skruvmejslar

 » Borrmaskin/skruvdragare

 » 14 mm borr till karmhylsorna

 » Drev

 » Fuktspärr mellan golv/syll och tröskel

 » Droppbleck med spik

 » In- och utvändiga foder

Karmhylsor

Fixeringsskruvar

Karmskruvverktyg
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1. Börja med att kontrollera att öppningen där dörren ska sitta har korrekt mått. Det 
ska finnas en glipa på ca 15 mm runt hela karmen för att karmen ska kunna justeras 
samt att isolering mellan karm och vägg ska få plats. Om öppningen är för liten eller 
för stor måste det åtgärdas innan dörren kan installeras.

2. Kontrollera att underlaget för tröskeln är stabilt, slätt och i våg . Detta är mycket vik-
tigt (åtgärda underlaget vid behov). Tröskeln skall ha stöd undertill i hela sin bredd. 
Detta är speciellt viktigt vid gångjärnssidan eftersom hela dörrens tyngd vilar där.

3. Lyft försiktigt ur dörrbladet ur karmen och ställ åt sidan så att det inte skadas. Man 
behöver vara minst två personer för att lyfta ur dörrbladet då det är mycket tungt 
jämfört med vanliga dörrar. Var mycket försiktig med dörrbladets kanter och målade 
ytor då de är ömtåliga.

4. Lägg ett diffusionstätt skikt samt drev där tröskeln skall stå. 
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5. Kontrollera att karmen passar i väggöppningen och att den är i lod när den står fritt 
på sin plats (dvs att underlaget är plant och i våg).

6. Bestäm var karmhylsorna ska placeras för att få optimalt fäste i väggen. Borra hålen 
i karmens för karmhylsorna i den smala delen av karmens långsidor (4 st per sida, 
totalt 8 stycken). Använd en bra borr med 14 mm diameter och borra från insida och 
ut. Om det inte är möjligt att få bra fäste vid placering av karmhylsorna i den smala 
delen av karmen så kan de alternativt placeras i den grövre delen om så krävs.

7. Montera karmhylsorna från utsidan med hjälp av karmskruvverktyget monterat i en 
skruvdragare. Skruva in karmhylsorna hela vägen in mot karmen.

8. Sätt tillbaka karmen i väggöppningen.
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9. Kläm försiktigt fast karmen genom att skruva ut karmhylsorna med hjälp av karm-
skruvverktyget monterat i en skruvdragare utan att pressa ihop karmen. Se till att 
minst en tredjedel av karmhylsan sitter i karmen för att karmen ska sitta stabilt.

10. Justera så att karmen står rätt i dörrhålet.

11. Skruva fast den understa karmhylsan på gångjärnssidan med en fixeringsskruv. 

12. Kontrollera att gångjärnssidan sitter i lod. 

13. Skruva fast den översta karmhylsan på gångjärnssidan med en fixeringsskruv. 

14. Kontrollera att gångjärnssidan sitter i lod.

15. Skruva fast de två resterande av gångjärnssidans karmhylsor med fixeringsskruvar.

16. Montera handtag och cylinder om det inte redan är gjort. 
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17. Sätt in dörrbladet/bladen i karmen och kontrollera att dörren öppnar och stänger 
som den ska. Kontrollera att springorna är jämna och raka - justera vid behov. 
Dörrbladet ska stå still i olika öppningsvinklar. Om en pardörr monteras så kontroll-
era att dörrbladens ovansidor bildar en rak linje och att springan är lika. När karmen 
sitter perfekt och dörren passar bra i karmen fixerar du karmens låssida på samma 
sätt och ordning som tidigare på gångjärnssidan. Var noga så att karmen följer exakt 
dörrbladet med lika stora springor längs varje linje.

18. Justera vid behov slutblecket för att få lagom hårt tryck. Kontrollera stängningsfunk-
tionen genom att öppna och stänga dörren några gånger.

19. Montera droppbleck (medföljer ej) i spåret på tröskeln och skruva fast.

20. Nu när dörren är på plats och rätt monterad och justerad är det dags att täta runt 
karmen med tex lindrev (använd inte fogskum). Från insidan ska fukt hindras från att 
tränga ut genom att täta med godkänd tätning om så krävs. Utsidan skall däremot 
kunna andas och skall endast täckas med ett foder. Använd klen spik vid montering 
av foder. Sätt de flesta spikarna i karmen och spika sparsamt i regeln/väggen så att 
inte fodret drar med sig karmen.



10

UNDERHÅLL

Grundmålade dörrar
Grundmålade dörrar måste slipas och färdigstrykas innan de monteras. Vi rekommende-
rar Ottossons linoljefärg och att dörrarna målas inom en månad efter leverans för bästa 
resultat. Alla ytor på dörrbladet ska målas inklusive spröjs och kitt med minst 2-3 lager 
linoljefärg. Det är viktigt att ett tillräckligt tjockt färgskikt läggs på dörren för att skydda 
den. Den invändiga glasramen och det inre glaset måste tas ur för att alla ytor ska kunna 
målas. Tätningslisterna monteras efter målning. De lister som är monterade vid leverans 
måste först tas bort innan målning kan ske. Glöm inte att behandla tröskeln också om 
så önskas. Vi rekommenderar linoljefernissa (tex Le Tonkinois) till trösklarna i minst tre 
lager. 

Underhåll av linoljemålade ytor
Kontrollera minst ett par gånger per år att färgytan är oskadad. Vid skador på färgskik-
tet ska bättringsmålning ske omgående. Vid sprickbildning är det viktigt att omgående 
täta dessa. Vi rekommenderar Rubinol linoljespackel som fyllnadsmaterial i sprickor. 
Rengöring är viktigt eftersom smuts kan binda fukt. Ta bort smuts genom att använda 
enbart vatten eller vatten med ett milt diskmedel. Använd inte såpa då det löser upp 
även torkad linolja. Du kan också använda Fulgentin rengöring & polermedel som löser 
upp smuts och fett utan att skada den målade ytan.

Beroende på exponering av solljus mattas linoljefärgen efterhand då linoljan i färgen 
bryts ner. Att färgen blir matt är naturligt och kräver inga direkta åtgärder. När färgen är 
helt matt börjar den att ”krita av sig”, dvs färgar av sig vid beröring. Linoljefärg flagnar 
inte från underlaget. Kritningen kan vara positiv i den meningen att ”färgen tvättar sig 
själv” då smuts och eventuella mögel- och/eller algangrepp eroderar från ytan. Nedbryt-
ningsprocessen endast sker utvändigt. Linoljefärg invändigt har vldigt lång livslängd. 
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Genom att påföra ett tunt lager kokt linolja återskapas glans och kulör snabbt och 
enkelt. Använd en kokt linolja av god kvalité (tex Ottossons). Lägg på oljan tunt i samma 
riktning som penseldragen. Använd en pensel, trasa eller svamp som inte luddar och 
eftertorka med en luddfri trasa. Om man låter nermattningen gå för långt kan dörren 
behöva målas om.

Underhåll av linoljefernissade ytor (trösklar)
Trösklarna kräver underhåll. Rengör tröskeln då och då med vatten med ett milt disk-
medel. Vid behov kan tröskeln slipas lätt med ett 120-sandpapper och ny linoljefernissa 
påföras med pensel. Vi rekommenderar Le Tonkinois fernissa.

Putsning av glas
Använd milt fönsterputsmedel vid putsning av glasytorna. Var försiktig så att färgen och 
kittet inte skadas. Var särskilt försiktig om dörren är försedd med energiglas då det är 
extra känsligt för repor (skrapa aldrig ett energiglas med rakblad eller liknande). För att 
komma åt mellan rutorna lossas det inre glaset genom att mässingsskruvarna skruvas ur. 
Ta försiktig loss den inre glasramen och det inre glaset.

Gångjärn 
Gångjärn mår bra av att smörjas en gång per år. Lyft försiktigt av dörrbladet och sätt en 
klick med universalfett uppe på tappen på karmdelen av gångjärnen.
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