
 
MONTERINGSANVISNING SKJUTDÖRR 

 
Transport 

Under transporten ska fönster och dörrar skyddas mot fukt och nederbörd samt nedsmutsning. 

Får ej transporteras liggande. 

 
Mottagande av leverans 

Transportskador och eventuella brister i samband med leveransen ska anges på fraktsedeln  

samt meddelas både till transportör och leverantör. Fel ska påtalas före monteringen, dock senast 

5 dagar efter mottagen leverans. 

 
Lagring av fönster och dörrar 

Vid all lagring ska fönster och dörrar skyddas mot kraftiga temperaturväxlingar, nederbörd, 

alla typer av fukt och nedsmutsning. Lagring ska ske stående på plant underlag och minst 10 cm 

över golvet, samt i torr och väl ventilerad miljö. Lagring ska ske inomhus, lagring utomhus får  

endast ske i undantagsfall och då helst under tak, t.ex. i carport, garage eller skjul. 

 
Skydda dina fönster under byggnadstiden 

Under byggnadstiden är det viktigt att Ni skyddar fönster och dörrar mot åverkan. Produkten får 

inte utsättas för syror, murbruk eller andra frätande ämnen. Färg får inte förekomma på tätnings- 
lister, beslagens rörliga delar eller på glidskenorna. Glaset ska skyddas noggrant vid arbete 

med svetsutrustning eller vinkelslip. Se till att luftväxlingen är god under byggnadstiden 

 

Obehandlade fönster skall behandlas in- och utvändigt före montering. 

Fönster och fönsterdörrar monteras så att de kan demonteras vid behov utan ingrepp på 

fönster, väggstomme eller putsad fasad. 

 

Använd alltid karmhylsor och karmskruv så att efterjustering kan ske, karmhylsor och karmskruv 

medföljer vår leverans. Observera dock att olika väggmaterial kräver olika typer av karmskruv - 

medlevererad skruv är avsedd för montage i trästomme. 
 

Fogskum får ej användas vid monteringen. Det finns risk att produkten deformeras av skummets 

expansion, samt att möjligheten att efterjustera försvinner. Därmed kan varken montagefel eller 

eventuellt tillverkningsfel åtgärdas. 

 

 

Montering av skjutdörr 
 

1. Lägg bärklossar under karmsidor och stolpar, därutöver max c/c 400mm utmed hela 

tröskelns bredd. Bärklossarna skall stödja under hela karmens djup (200mm), och skall vara 
av formstabilt och icke fuktabsorberande material, lämpligen plast. 

2. Kontrollera med vattenpass att skjutdörren kommer att stå i våg. 

3. Lyft in partiet i väggöppningen (vill man lätta på partiets vikt kan detta göras genom att 

dörrbågen demonteras – se avsnittet om ”Justering av karmens löplist” nedan). 

4. Kontrollera återigen tröskeln så den är helt i våg. Om inte – efterjustera!  

5. Skruva ut karmhylsorna mot väggöppningen från karmens insida. 

6. Justera in karmen med karmhylsorna. 

7. Kontrollera noggrant karmsidorna med vattenpass så att de inte lutar inåt eller utåt och 

därigenom skapar skevhet. 

 



 
 

 

8. Kontrollera att karmens stängningssida står exakt parallellt mot dörrsida genom att mäta 

fram samma mått vid punkterna A – se fig 1. Att karm och båge är parallella är viktigare än 

att karmsidan står helt lodrätt, sett utifrån.  
 

Fig. 1 

 
 

9. Fäst karmöverstycket i våg upp mot en bärande stabil balk. Tillse att man har 20mm drevmån 

mellan balk och överstycke så att balken i väggöppningen har möjligheten att sjunka de 

10mm som tolereras i en konstruktionsberäkning. 

10. Dra karmskruven.  
 

 

 

 

Justering av karmens löplist 
Skjutdörrens båge hålls på plats i karmen med en list som sitter monterad utmed karmöverstyckets 

insida. Denna list har en motsvarighet på bågens ovansida, och dessa båda lutar mot varandra så att 

de tätar i stängt läge men släpper när dörren öppnas – se fig 2.  

 

Fig. 2 

 
 

När dörrbågen är upphöjd och skjutbar skall det vara ett spelrum mellan löplisterna. 

När dörren däremot är i stängt läge skall dörrbågen vara stum – alltså inget glapp mellan listerna – 

samtidigt som den står stumt mot tröskeln (är löplisten för långt inskjuten ”hänger” bågen i denna 

och tätar inte mot tröskeln).  



 
 

1. Lossa men skruva ej bort samtliga koppelskruvar i den karmens löplist. 

2. Ställ med handtagets hjälp dörrbågen i stängt/nedsänkt läge vid koppelskruven.  

3. Pressa karmens löplist mot dörrbladet. 

4. Drag åt koppelskruven. 
5. Höj upp/öppna bågen och skjut till nästa koppelskruv, och återupprepa proceduren enligt 

punkt 2-4 tills löplisten är justerad vid samtliga koppelskruvar.  

 

Eventuell demontering av dörrbågen sker genom att samtliga koppelskruvar skruvas bort och 

löplisten avlägsnas, varpå dörrbågen kan lyftas ur karmen. Efter att bågen återmonterats skall 

löplisten justeras enligt ovan.  

 

OBS!  

Då karmens löplist tagits bort är dörrbågen lös och kan välta ur partiet!  

 
 

 

 

Övrigt 
I övrigt hänvisar vi till TMF:s folder för projektering, montage, skötsel och underhåll:  

http://www.tmf.se/siteassets/bransch/guider/fonsterdorrar---montageunderhall.pdf 

 

 


