
Om du behöver ta ur dörrbladet – lyfta av dörren från gångjärnen:
Vid ett vikdörrsparti med separat gångdörr - börja med gångdörren:

1. Lossa plastkåpan på översta gångjärnet
2. Knacka ur sprinten
3. Vik hela dörren utåt.
4. Lyft av dörren från det nedersta gångjärnet.
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Monteringsanvisning för vikdörrar

Sid 1

Våra dörrar är utrustade med Kartro-Adjufix som 
är en monteringshylsa för lättare montering av 
dörrar och fönster. Med Kartro-Adjufix, som är SIS-
godkänd, monterar man dörrar och fönster utan kilar 
och kan efterjustera om det behövs. De förmonterade 
hylsorna är justerbara.
Till monteringshylsan levereras även träskruv 50 mm 
eller 65 mm. Använd Bits T30.
Observera att vikdörren skall hängas i en kraftig balk 
och då måste karmöverstycket fästas och monteras 
med överspänn. Mitten på karmen ca 2 mm högre. 
Skum får inte användas som tätning/drevning. 
Använd mineralullsremsa. Dörrens övre foder får inte 
spikas i vikdörrens övre karm då efterjustering kan 
behöva göras. Gäller fodret på båda sidor.
Börja med att kontrollera att dörrhålet är det rätta. 
Dörrhålet skall vara 15 – 25 mm större än vikdörrarnas 
karmyttermått. Kontrollera därefter att vikdörrens 
tröskel är i våg. 

Med vattenpasset kontrollerar man att höger och 
vänster karmyttersida är i lod. Justera med de 
förmonterade Adjufix-hylsorna och tillhörande 
skruvar. Kontrollera också att karmen inte lutar inåt 
eller utåt. 
Den befintliga väggens material bestämmer vilken 
skruv som skall användas. Vid tegel, lättbetong 
eller betong måste man borra och plugga. Är vägg-
materialet trä använder 
man bifogad träskruv 50 
mm eller 65 mm för Bits 
T30 när vikdörrens karm 
monteras. 

Montering av karmen till vikdörrarna.
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Vid ett vikdörrsparti utan gångdörr – börja med dörren som inte sitter fast i karmen:

1. Lossa plastkåpan på de tre gångjärnen.
2. Knacka ur sprinten ur de tre gångjärnen (alla tre kan behöva justeras). 
3. Lyft ur dörren från det nedersta gångjärnet

OBS! Denna beskrivning 
gäller gångjärn på både 
ut-och insidan av dörren.

Losstagning av nästa dörr:

1. Lossa översta styrhjulen – håll mot med en 5 mm Insex och lossa översta muttern med en 17 mm 
fast nyckel.

2 För undan beslaget till styrhjulet.
Består vikdörrspartiet av flera dörrar gör du på samma sätt med samtliga.
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För att justera dörrbladet i sidled: 

1. Alla tre gångjärnen kan behöva justeras.
2. Lossa plastkåporna med skruvmejsel.
3. Lossa de två skruvarna med en Bits T25
4. Justera sedan gångjärnet med skruven på sidan. Vrid skruven med- 

sols (högervarv) för att öka dörrarnas mellanrum. Vrid skruven motsols  
(vänstervarv) för att minska mellanrummet. Använd en 4 mm Insex

Sid 2
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Justering av dörrblad i karm. 
För att justera i höjdled: 

1. Börja med det övre gångjärnet. Lossa och ta bort plastkåpan med en skruvmejsel. 
2. Lossa den övre muttern med en 17 mm fast nyckel och justera med en 5 mm Insexnyck-

el. Vrid åt vänster för att höja dörrbladet och åt höger för att sänka dörrbladet. 

För att sänka och/eller höja dörrbladet som sitter i karmsidan:

1. Lossa plastkåpan på det nedre gångjärnet med en skruvmejsel. 
2. Lossa plastpluggen på gångjärnet med en skruvmejsel
3. Med en Insex 4 mm skruvar du skruven medsols för att höja dörr-

bladet. Behöver du sänka dörrbladet skruvar du skruven motsols.

1 2

31 2

Sid 3

För att justera dörrbladet som sitter i karmen i sidled, (parallellt med dörrkarmen):

1. Översta gångjärnet: använd en Insex 4 mm till skruven som sitter överst på gångjärnet med  
öppningen in mot karmen 

2. Nedersta gångjärnet: använd en Insex 4 mm.
3. Vrid skruvarna medsols (högervarv) och dörrbladet kommer längre från dörrkarmen.
4. Vrid skruvarna motsols (vänstervarv) och dörrbladet kommer närmare dörrkarmen.
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Sid 4

För att justera dörrbladet mot eller från karmen:

1. Både det övre och nedre gångjärnet kan behöva justeras.
2. Lossa skruv över gångjärnet med en 14 mm fast nyckel. När gångjärnet är löst justera dörrbladet mot 

eller från karmen.
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Sid 4

Justering mot eller från karmen på dörrar med handtag:

På dörrar med handtag sitter en spanjolett med låspunkter som går att justera.

1. Använd en Insex 4 mm, vrid tappen medsols (högervarv) för att spänna dörren hårdare mot karmen.
2. Vrid tappen motsols (vänstervarv) för att minska spänningen mot karmen
3. Gör samma sak med en 11 mm fast nyckel på låsningarna som sitter runt dörrens övre / nedre hörn.
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För att justera dörrbladet hårdare mot karmen:

1. På det översta och understa gångjärnen sitter 
en oval skruv ca 10 cm in på gångjärnet, som 
användes när dörrbladet skall justeras mot eller 
från dörrkarmen. Använd en Insex 4 mm. Skruven 
skall ha en viss tröghet och kan endast skruvas ett 
kvarts varv åt varje håll.
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