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Hos JELD-WEN är förtlöpande utveckling och förbättring av produkterna en del
av vår affärsstrategi. Det kan således förekomma avvikelser på produkten
i förhållande till beskrivningen i monteringsanvisningen.
Vi förbehåller oss rätten för ev. tryckfel.
Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage
forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser
på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen.
Der tages forbehold for trykfejl.
Hos JELD-WEN er løpende utvikling av forbedring av produktenen en del
av forretningsstrategien. Det kan derfor forekomme avvik på produktet
i forhold til beskrivelsen i monteringsveiledningen.
Det tas forbehold om trykkfeil.

FLEXKARM 2016-02 Artikelnr: 28511

DETTA INGÅR

10 st skruv 4x45

8 st täckproppar

4 st hörnbeslag

1 st limtub

1 st silikontub

4 st lamellkex

SE MONTERINGSANVISNING
FLEX+KARM
DK MONTERINGSVEJLEDNING
FLEX+KAR M
NO MONTERINGSVEJLEDNING
FLEX+KAR M

Börja med att förbereda underlaget för
tröskeln och kontrollera att det är vågrätt.
Vid sammansättning av karm bestäms
om gångjärnen skall sitta på höger eller
vänster sida.
1
Montering av karm
(är karmen färdigspikad
gå till punkt 2).
Tätningslisten i ovanstycket kapas enligt bild.
Tätningslisten ska vara
4 mm längre än spåret i ovanstycket.

Tätningslisten i sidokarmen
kapas vid tröskel och ovanstycke.

Skötselråd:

www.jeld-wen.se

Lägg karmen och tröskeln

Vedligeholdelsesvejledning: www.jeld-wen.dk

på ett plant underlag.

Vedlikeholdsråd:

Montera karmen och

www.jeld-wen.no

tröskeln med de medlevererade skruvarna.
skruvar 4 x 45 mm

2

3

6

4

Montering av karm i vägg

Montering och justering av dörr

Anpassa längden på foder

Montering av foder

ÖPPNINGSVINKEL:

Avlägsna eventuellla kantskydd

För att sidofoderna skall passa till olika golvnivåer levereras

Lossa skruvarna till gångjärn och slutbleck så att notspåret

För att uppnå bästa öppningsvinkel monteras

under dörren. Montera dörren på

de längre än karmen. När karmens underkant passar med

är fritt. Som skydd mot fuktuppträngning bör det påföras

karmen jäms med väggen.

karm-gångjärnen. VIKTIGT att

golvnivån, skall foderna avkortas/kapas I UNDERKANT

silikon på hela ändträet av fodret mot golvet. Påför silikon

Vid 0 mm kan dörren öppnas ca 175 grader.

dörren monteras med gångjärnen

enligt nedanstående tabell.

på den sida av fodret som ska ligga an mot väggen. Appli-

Vid 5 mm kan dörren öppnas ca 163 grader.

justerade i mittläge.

cera silikonet på 4 punkter på det lodräta fodret. På överfodret appliceras 1 punkt (2 punkter vid pardörr). Tryck in det

Vid 10 mm kan dörren öppnas ca 153 grader.

2340 mm

2389 mm

20 mm

monterade fodret i notspåret tills det ligger an mot väggen.

2240 mm
2140 mm

2289 mm
2189 mm

120 mm
220 mm

Foderna kan senare avmonteras genom att silikonen skärs

Justera karmen (ovanstycke, låssida

2040 mm

2089 mm

20 mm

och tröskel) efter dörren med hjälp

2000 mm
1940 mm
1840 mm
1740 mm

2049 mm
1089 mm
2889 mm
2789 mm

60 mm
120 mm
220 mm
320 mm

av uppklossning/fästdon och
montageskruvar så att avståndet
mellan karm och dörr är detsamma
max 15 mm

bort.

silikonpunkt

runtom. Justera så att dörren möter
anslaget i överkant och underkant

TILLPASSA EFTER GOLVNIVÅ OCH SÅGA FRÅN

samtidigt.

FRAMSIDAN AV FODRET.

Placera den monterade karmen i

Dörrhöjden finjusteras med gångjärnet.

väggöppningen och fastgör den

Var uppmärksam på att vikten skall tas

tillfälligt med kilar i hörnen -

från gångjärnet under justeringen och

en inifrån och en utifrån, eller

att båda gångjärnen skall bära lika

med hjälp av andra fästdon,

mycket. Dörren kan eventuellt lyftas

till exempel med karmhylsor.

med en kofot.

Kontrollera att ovanstycket och
tröskel är i våg och att gångjärns-

Låskolven kan vändas genom att dra ut kolven, vrida

sidan är i lod i båda riktningarna.

den ett halvt varv och låta den falla på plats igen.

5
Sammansättning av

Skruva fast gångjärn och slutbleck. Montera dörren och
sätt i täckpropparna.

foder
Lägg foderdelarna på en
plan yta med baksidan
uppåt.
Fastgör därefter karmen på gång-

Montering av trycke (medlevereras ej)
Till sist monteras dörrtrycke och nyckelskylt (medlevereras

järnssidan med lämpliga skruvar

ej).

(medföljer ej). Används kilar ska
skruvarna monteras igenom
kilarna/uppklossningen.

7

Skallrar dörren när den är stängd

Påför lite lim på de sneda ytorna

kan slutblecket justeras mot låset.

och i urfräsningen för lamellkexet.
Placera lamellkexen i urfräsningarna

Lyft därefter av dörren igen.

och pressa samman ytorna.
Montera samman foderdelarna
med hjälp av hörnbeslagen.
Kontrollera, medan beslagen spänns med en skruvmejsel,
att foderna är i vinkel och att fogarna på fodrets framsida
är jämna.

