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MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
INDVENDIG DØRE OG KARME 

Ved montering af døren bedes du følge 
nedenstående monteringsanvisning/retningslinjer 
 
1. Karme fra Safco er fuldt vendbare. Definer først 

hvordan karmen skal vende i væghullet.  
 

2. Læg karmdelene på gulvet, som karmen skal 
samles.  

 
3. Hvis karmen ønskes opsat uden bundstykke, vil 

der være 18 mm ekstra lu� under døren. Hvis 
de�e ønskes mindre, kan der skæres af BUNDEN 
på hvert sidestykke, så lu� under døren 
reduceres.  

 
4. Saml karmen med træ skruer; husk at bore for. 
 
5. Isæt karmen i væghullet og fastgør karmen 

midler�digt med kiler.  
 

6. Karmens hængselside justeres �l den er i vater 
og lod, og sam�dig tjekkes at bundstykke er i 
vater. Kilerne placeres så tæt på fæste-
punkterne (pos. 1), som muligt. Here�er 
fastgøres karmens hængselside med karmskruer.  

 
7. Døren hægtes på karmen, ved at løsne dørens 

hængseldel og dere�er hænge døren på 
hængsel og stramme skruerne igen.  
Låseside på karmen justeres ind�l karm og dør 
slu�er korrekt og ensartet. Døren kan 
højdejusteres på hængslerne. Here�er fastgøres 
karmens låseside med karmskruer (pos. 6) 

 
8. Dækpropper isæ�es karmskrue hullerne. 

 
9. Dørens tæthed på låsesiden kan reguleres ved at 

bøje justeringstungen på slutblikket med en 
skruetrækker (se figur A) 

 
10. Døre og karme kan o�e e�er få måneder brug, 

”sæ�e” sig lidt, og have brug for en e�er- 
justering af karmskruer og hængsler. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur A 

VEDLIGEHOLD AF DØREN 
Dørene og karme er malet med vandbaseret maling. 
Hvide døre er malet i standard farve: 
 NCS S0502Y – glans 30. 
 
Ved almindelig rengøring anbefales en klud opvredet 
i en mild sæbevand med almindelig opvaskemiddel. 
Brug aldrig opløsningsmidler, skurepuler, ståluld mv.  
 
Lås og hængsler smøres 1 – 2 gange årligt eller e�er 
behov med låseolie. Husk at a�ørre overskydende 
olie, så det ikke kommer på de malede flader. 


