Monteringsvejledning for
Dobbeltrettede hæveskydedøre

Dobbeltrettede
hæveskydedøre
– leveret fra
2021

Hæveskydedøre op til 4200 mm i karmbredde:
Karm og skinner kommer samlet. Afsnit A springes over. Gå direkte til afsnit B.
Hæveskydedøre over 4200 mm i karmbredde:
Karm og skinner leveres delvist samlet . Start med afsnit A: Samling af karm.
Hæveskydedøre over 4200 mm i karmbredde og over 2400 mm i karmhøjde:
Karm og rammer leveres løst på palle, start med afsnit 1A på side 2 og gå herefter afsnit B herunder.
A: Samling af karm
• Start med at påføre smalfugemasse i dyvelhullerne.
• Derefter påføres smalfugemasse i en pølse rundt på
hele endeprofilen.
• Monter dyvler i hullerne – og pres karmen tæt
sammen.
• Nu monteres samlebeslag og spændmøtrik.
• Sørg for at karmsamlingen er helt tæt.
Fug eventuelt med smalfugemasse.
• Den overskydende fugemasse kan fjernes med en
fugtig klud.
• Der kan forekomme farve/strukturforskel på
bundkarmen, da denne kan være sammensat
af to forskellige stykker hårdttræ.
Bemærk: Ved montering af overkarm i bærende
konstruktion, anbefales det at bruge en karmskrue
på hver side af karmsamlingen.
Smalfugemasse

Bemærk: Der må ikke bruges ekspanderende
fugeskum til montage af hæveskydedøre!

B: Montering af Hæveskydedøren
Bemærk: Hæveskydedøren er ikke konstrueret som
selvbærende. Kontroller derfor at der er en bærende
rem over murhullet.
Det er meget vigtigt, at topkarmen, bundkarm, og
dermed køreskinnen, er monteret i 100% i vatter –
ellers vil hjulene på døren ikke køre optimalt.
• Karmen klodses op i lod og vatter (lodret og vandret –
husk krydsmål).
• Sørg for, at der er min. 12 mm fuge rundt om karmen
i murhullet til opretning, opklodsning og fugning. Hvis
murhullet er meget skævt, er det ikke givet at 12 mm
er nok til opretning. Når karmen er placeret korrekt,
skal den skrues fast i falsen med karmskruer. Overkarmen fastgøres og opklodses for hver 600 mm.
• Bundkarmen opklodses for hver 600 mm.
• Sidekarme fastgøres som døre.
• Når karmen er korrekt monteret, startes med
montering af rammer.
• Rammen monteres ved at løfte denne op i skinnen lidt
skråt og herefter vippes ind for neden.
• Rammen kan afmonteres ved at løfte denne op og
vippes ud for neden.

Monteringsvejledning af dobbelte
hæveskydedøre over 2500 mm i højde
Karm og ramme leveres løst på paller.
Karm og ramme skal derfor samles på stedet.
Der medfølger et montagekit indholdene:
• Skruer
• Samlingsbolte
• Fugemasse
• Dyvler
• Lim
• Dækpropper 6 stk.

Montagevejledningsafsnit 1A
• Sidekarm og ramme
Den faste ramme samles først med sidekarm – der
skal fuges med den medfølgende fugemasse langs
kanten af falsen på rammen.
Herefter påsættes sidekarmen, og denne monteres
med de medfølgende skruer i de for borede huller som
er på bagkant karm. Der skal sikres at sidekarmen
ligger plan med ramme. Sørg for at rammen slutter
helt tæt til sidekarmen.
• Dernæst monteres overkarmen på rammen
Først fuges der ved fals kanten af rammen samt ved
liste ved enden i over karm
Påfør lim ved dyvelhuller samt på endefladerne.
Sørg for at der er påført lim nok, således der er en
tæt samling, hvorved der ikke kan komme vand ind.
Herefter samles over karmen med rammen og der
isættes de medfølgende skruer i de forborede huller
i overkarmen.

• Herefter monteres bundtrinet
Dette foregår på samme måde som overkarm –
sørg for at sikre at der er lim i dyvelhuller og ved
endefladerne, således den er tæt i samlingerne.
Overskydende lim fjernes. Husk at der skal ligges en
pæn fuge ved stolpen – overgangen mellem ramme
og bundtrinet – således man opnår en maksimal
tætning.
Sørg for at karm og ramme er sammensat, således
den ikke er skæv eller ude af diagonal mål.
Dette er ens for begge de faste rammer i højre og
venstre side af hæveskydedøren.
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Samling mellem fast
ramme og sidekarm.
Fugen ligges langs
rammens fals –
gælder for side top
og bundkarm.
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Overkarmen samles
med sidekarm/rammer.
Der monteres skruer i
de for borede huller.
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Sidekarm påsættes
fast ramme.
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Samling mellem ramme/
sidekarm og bundtrin.
Påfør lim i dyvelhuller
og ved endefladerne,
og sikre at der er lim
nok på således
samlingen er tæt.
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Der i skrues de
medfølgende skruer
i de forborede huller
i sidekarmen udefra
og ind mod ramme.
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Bundsundtrin monteres
på ramme/sidekarm.
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Der påføres lim på
endefladerne og i
dyvelhullerne,
dyvlerne isættes.
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Der isættes skruer
i de for borede huller
i bundtrinet.
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Topkarm og ramme
montage.
Husk at ligge en
pæn fuge ved listen
i topkarm.
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I sidekarmen monteres
nu endestoppet – der
er for boret huld hvori
denne isættes , denne
skrues med den
medfølgende skrue.
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I overkarmen limes
dyvelhullerne og
endefladen.
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Herefter følges pkt. a og b i
montagevejledningen
omkring samling af karm og
montering af skydedøren.

