
Monteringsanvisning för SafcoDoors 
Innfälldkarm
(Se även monteringsvideo på Safco.dk under Downloads/Video guides) 

Monteringsanvisning (se ritning på sidan 2) 
 
1 a: Trä/stål
Lägg framkanten med stålförstyvning på ett plant underlag och placera 
tvärstagen så att de sitter fast i förstyvningen (5 på varje).
Vrid in de 5 tvärstagen i metallprofilens spår och tryck ned dem i urtaget.
I toppen finns ett tvärstag fastmonterat på delen med skjutdörrsskenan. 
Fördela de 5 stagen jämnt med början i botten.

1 b: Trä/aluminium
Lägg framkanten med aluminiumförstyvning på ett plant underlag och slå i tvärstagen 
så att de sitter fast i förstyvningen. 4 på varje.
I toppen finns ett tvärstag fastmonterat på delen med skjutdörrsskenan. 
Fördela de 4 stagen jämnt med början i botten.

                                                                                                          
2: Lägg bakkanten med gummistopp mellan tvärstagen.
Urfräsningen ska peka uppåt.

 
3: Fäst tvärstagen i bakkanten med stift. Kontrollera att allt är i vinkel före 
fastsättning. 
 
4: Sätt fast bottenstyrningen på undersidan av framkanterna. Det är viktigt att 
bottenstyrningen är vänd med tappen ut mot dörröppningen. (Tappen får inte 
vara vänd in mot kassetten!) Kontrollera att det utvändiga karmmåttet är 95 mm 
eller 120 mm. 
 
5: Montera fast toppen ovanpå bak- och framkanten.
 -  Sätt fast anslaget på änden av toppen. Urfräsningen ska peka uppåt.
 -  Nu är karmen redo att monteras i dörrhålet.
 -  Hela karmen ska kilas upp motsvarande golvbeläggningens tjocklek.
 -  Sätt in karmen i dörrhålet och gör fast den genom bakstycket och anslaget till 
    konstruktionen. Gör fast bottenstyrningen i golvet.
    Det är mycket viktigt att allt är lod- och vågrätt.  Kontrollera kryssmåttet.
 -  Sätt rullarna i skenan och montera bärplattorna på dörrbladet 130 mm från varje ände.
 -  Häng på dörrbladet och justera det så att det går fritt och går emot anslaget i full längd.
 -  Montera dekorationslister med ca 5 mm mellanrum till dörrbladet.
 -  Karmen är nu redo för montering av gipsskivor.

Innehåll:
1 – Topp med skjutdörrsskena
1 – Bakkant med gummianslag
2 – Framkant med aluminium- eller stålförstyvning
1 – Anslag
8 – Tvärstag av trä eller trä/stål
1 – Rullsats med bottenstyrning – stift och skruvar
2 – Täcklister, långa
2 -  Täcklister, korta

Trä/aluminium

Trä/stål

Bottenstyrning

Trä-/aluminiumsats, uppackad

Rullskena
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Montering av
dubbel innfälldkarm

Två karmar monteras mot varandra och sättas ihop med ett 
kopplingsstycke.
Två ändstopp ska monteras i början av varje skena för att stoppa 
dörren.

Stopp + kopplingsstycke
för dubbeldörrar

1 x koppling, aluminium 

2 x stopp, galvaniserat stål

1.Används för att koppla ihop två separata inbyggnadskarmar till en 
dubbelkarm. Vid användning av kopplingsplatta ska 11 mm skäras bort 
i toppen från varje inbyggnadskarm.

2.Skruva därefter fast kopplingsstycket ovanpå träkassetten – nu är 
den dubbla inbyggnadskarmen klar att monteras.

Kopplingssatsen medföljer beställningen vid köp av en dubbeldörr.

Monteringsanvisning/arbetsritning
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Vid användning av kopplings-
stycke ska 11 mm skäras bort 
från varje toppstycke.
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Monterat kopplingsstycke (sett uppifrån)


