Dørmontering Deluxe
Vi får en del spørsmål om døren på Deluxe, her er en kort guide til monteringen av denne
døren.
Etter at du har satt sammen hele rammeverket er det på tide å begynne å kle huset med
plater. Men før du gjør dette anbefaler vi at du setter inn døren. Årsaken er at platene låser
fast konstruksjonen og gjør den helt stiv, på samme måte som når man skrur gipsplater
på en garasje eller et husbygg. Det er derfor vanskelig å justere døren etter at platene er
skrudd fast.
1.
2.
3.
4.

Begynn med å skru fast hengslene på dørkarmen og døren.
Sett inn den nederste døren på hengslene.
Sett inn den øverste døren på hengslene.
Hvis du ikke har gjort det før, må du nå skru fast topplisten på den nederste døren.
Benytt de små klemlist skruene. Dersom C-profilen inne i den nederste døren er for vid
for disse skruene, benytter du bare en tang og klemmer C-profilen litt sammen slik at
skruene tar feste.
5. Juster nå døren slik at den går fint og har jevn avstand til dørkarmene. Juster også
profilen som er over døren slik at du får samme avstand mellom denne profilen og
døren som mellom dør og dørkarm.
6. Dersom den nederste døren har mindre avstand til sokkelen på venstre side sett
utenfra enn på høyre side, må du løsne mutteren øverst på hengsledørstolpen, der
hvor den er festet i hjørnetaksperren. Juster dørstolpen til høyre sett utenfra og fest
mutteren igjen. Hvis dette ikke fikser problemet kan du justere hele konstruksjonen
ved å løsne begge de diagonale stagene i gavlveggen og få noen til å dytte
gavlveggen til venstre eller høyre. Fest diagonalstagene når døren har jevn avstand til
sokkelen.
7. Dersom det er for liten avstand mellom døren og dørstolpen på venstre side sett
utenfra kan du løsne mutterne på begge dørstolpene, og dra disse så langt du klarer
mot hjørnestolpene på begge sider før du strammer mutterne igjen. Hjelper ikke dette
kan du til nød borre litt større hull til skruene nede på sokkelen slik at du får litt mer
rom for justering.
8. Dersom det er ujevn avstand mellom øvre og nedre dør må dørstolpen på
hengslesiden (høyre dørstolpe sett utenfra) justeres. Dette gjør du ved å justere
stolpen til venstre eller høyre midt på stolpen med det horisontale staget som går fra
dørstolpen bort til hjørnestolpen. Tenk deg at du står utenfor drivhuset med døren
foran deg. Hvis du da skyver midten av den høyre dørstolpen til venstre vil det bli
større avstand mellom øvre og nedre dør på venstre side av døren der hvor
dørhåndtaket er. Skyver du midten av dørstolpen til høyre vil det bli mindre avstand
mellom øvre og nedre dør der hvor dørhåndtaket er. Skru fast det horisontale staget
når dørene har riktig avstand til hverandre, typisk ca 4-8 mm. Hvis dette ikke er nok
kan du få noen til å holde dørstolpen i riktig posisjon mens du skrur fast platene i
gavlveggen. Når platene er skrudd fast er dørens posisjon låst.
9. Når døren er riktig justert og platene i gavlveggen skrudd fast fester du låsen mellom
øvre og nedre dør. Bor hull med 3,5 mm bor og skru fast låsen med klemlisteskruer
slik at den i låst posisjon griper over leppen på topplisten på nedre dør. Pass på at
låsen ikke kommer så langt ned at den kommer i konflikt med nedre dør når de to
dørene er festet sammen.
10. Lim nå den medfølgende U-listen av gummi fast over leppen til topplisten med litt
silikon. Deretter klipper du til en remse gummitettelist og kleber denne fast i den øvre
døren slik at den lukker mot U-listen.

11. Kleb nå gummitettelist på anleggsflaten på venstre dørstolpe sett utenfra, slik at
døren dempes mot listen når du lukker døren.
12. Dersom du har herdet sikkerhetsglass i døren tar du nå litt U-list og trer ned mellom
glasset og dørsporet på innsiden av døren. Dette gjør du ved å kappe en bit U-list og
snu den slik at åpningen i U-en peker nedover, deretter dytter du U-listen ned på
innsiden av glasset i sporet som glasset står i. Dette gjør du bare i nedkanten av de tre
glassene, ikke oppe. Dette gjør vi kun for å hindre at glassene klirrer når vi lukker
døren. Se bildet:

13. Fest dørholderen av plast utvendig på den horisontale profilen øverst på døren, og på
hjørnetaksperren utvendig. Prøv deg frem med plassering slik at du ser at
dørhandtaket ikke treﬀer glasset i veggen selv om døren står fast i holderen. Bor hull
med 3,5 mm bor og fest dørholderen med klemlistskruer.
14. Husk å smøre hengslene til Deluxe minst 2 ganger pr år! Dette er svært viktig, hvis ikke
vil hengslene korrodere, gå tregt og knekke til slutt. Årsaken er at tappen er stål mens
selve hengslet er aluminium. Løft gjerne døren litt opp mens du smører slik at du er
sikker på at du treﬀer ståltappen. Benytt helst litiumfett eller symaskinolje.
15. Smør også dørhåndtaket og låsekassen når du smører hengslene.

