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MONTERING AV TERRASEDØRER OG 
INNGANGSDØRER MED SKRUER

VERKTØY

MONTERINGSMATERIELL

STEG 1 Forbered hullet for installasjon av døren (A). Plasser bæreklossene på bunnen av hullet. 
Kontrollér med et vater (B).

AA

A B

A max. 300 mm

1. Magnetiske bits og
drillsokler

2. Ø 6 mm betongbor
Ø 13 mm metallbor

2. Skruedeksler i plast

3. Batteri drill 4. Hammer

6. Vater 7. Måleband5. Sekskant nøkkel,
3 mm.

1. Skruer 7x80 mm 3. Kiler 4. Bæreklosser

8. Skrutrekker
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STEG 2 Om mulig, avhengig av situasjonen på stedet, kan dørbladet støttes uten at det trenger 
å flyttes ut av karmen mens karmen festes. Hvis det ikke er mulighet for støtte, må du følge 
anvisningene for fjerning av dørbladet.

STEG 3 Fest karmen med kiler.

E = 150 mm

Kiler

Bæreklosser

1. Åpne dørbladet i 90 ° og støtt den.

3. Sett dørbladet trygt fra deg (vertikal støtte anbefales).

2. Ta ut dørbladet.

90° 90°

90°

Bruk mykt materiale for den vertikale støtten.
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STEG 4 Sjekk at dørbladet er i horisontal og vertikal vater. Sidekarmene skal være kvad ratiske og 
loddrette i begge retninger, og diagonalene (D1 og D2) skal være identiske. Sjekk at falsbreddene er 
like på tvers av hengslene og låsepunktene (D3, D4 og D5). 

D1 D2

D1=D2

D3=D4=D5

D3

D4

D5

STEG 5 Fest karmen med skruer i åpningen gjennom forborede hull. Dekk forborede hull med hetter. 

STEG 6 Pass på at døra er i vater horisontalt og vertikalt (følg instruksjonen i steg 4).

Skruedybde i fohold til materiale.
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E = 150 mm
A ≤ 600 mm

30405060708090100 mm

BENTONG/SEMENT (30 mm)

KALKSTEIN (40 mm)

MASSIV MURSTEIN (40 MM) 

LETTBETONG (50 mm)

TRE (50 mm)

PORØS BETONG (60 mm)

TEGLSTEIN (100 MM)
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STEG 7 Monter dørbladet (90 ° vinkel) tilbake i karmen hvis det ble fjernet før montering.

STEG 8 Den anbefales at bæreklossene og kilene blir stående.

90°

3 mm180°

La stå

Fjern
NB! Fest alltid bolten etter hengseljustering eller 
karminstallering – dette fester dekselet på hengselen 
og beskytter mot innbrudd.

Lukket karm må passe godt i rammen, tanglåsen skal passe godt i låseplaten uten rakling, pakningene skal passe 
godt i rammen, i alle retninger.
Hvis tanglåsen ikke går i lås, kanten rakler eller pakningene ikke er jevne, må den sentralelåseplaten justeres.

STEG 9 Etter installasjonen må man justere hovedkarmens låseplate.
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1. Løsne begge skruene ved hjelp av en skrutrekker. 2. For å justere trykket på karmen, flytter du platen 
horisontalt påkrevd retning.

360°

360°

RIKTIG GAL
360°

360°

3. Før platen festes med skruer, må den nivelleres 
for å være på en linje med en ekstern kant.

4. Fest platen ved hjelp av skrutrekkeren.
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Sjekk at rammen fungerer tilfredsstillende. Juster om nødvendig.

Etter justering må du sjekke funksjonen til døren: hvis den fortsatt er for stram, må du 
gjenta justeringstrinnene.

Hvis monteringsanvisningen ikke er fulgt og produktet ikke er i vater, forbeholder 
VENTA WINDOWS seg retten til å ikke gi produktgaranti.


