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MONTERINGSANVISNING FOR YTTERDØR
Gilje ytterdør er et høykvalitetsprodukt. Det er viktig at lagring, montering og etterbehandling 
gjøres på en riktig måte slik at sluttresultatet blir godt. Videre er det viktig at døren blir kontrollert 
for eventuelle skader, og at avvik blir meldt før innsettning. Er døren montert har dere godkjent 
overflaten.

Monteringsanvisningen skal ikke fjernes eller tildekkes før den monterte dør er kontrollert og godkjent i det ferdige 
bygg. For B30 dører skal den oppbevares som et byggesaksdokument for fremvisning etter behov. Den som utfører 
monteringen av døren er ansvarlig for at montering skjer som foreskrevet i monteringsanvisning og skal signere dette 
dokument.

Dørens ordrenr:         Ta vare på dette dokumentet!

NØDVENDIG VERKTØY TIL MONTERING AV DØRENE
Hammer, langt vater, skrutrekker, 6 x 75 mm treskruer, boremaskin og dyttemateriale samt 
nødvendig antall kiler. 

VIKTIG, SKJEV MONTERING GIR DÅRLIG FUNKSJON!
Bruk doble kiler, en fra hver side av karmen.

1. Ta ut dørbladet av karmen og kil karmen provisorisk opp i hvert hjørne. Pass på at   
terskelen er i vater og gir plass for tetting under terskelen. NB: HC-terskler må ligge på flatt 
underlag og må ikke kiles. Det må sørges for skikkelig tetting mellom terskel og underlag, f.eks. at 
det legges på en strimmel med tettingsmasse både ved ytterkant og innerkant av terskelen. Det er 
også viktig å tette for trekk i endene av terskelen. 

2. Doble kiler settes inn bak hver sidekarm rett ovenfor forborring, og kappes slik at de ferdig 
innsatt ligger jevnt med karmens ytterkanter. Kontroller også at diagonalene er like lange.

3. Skru sidekarmen fast på hengslesiden (under kilene). Pass på at sidekarmen festes rett og i 
lodd. For montering i mur/ betong benyttes 10 mm karmanker eller lignende.

4. Heng inn dørbladet og kontroller at ikke hengslene bender. Kontroller at dørbladkanten og 
sidekarmen på låssiden er parallelle, med riktig klaring, og at døren lar seg lett åpne og lukke. 
Sidekarmen på låssiden skrues deretter fast.

5. Nå kan man dytte med tetningsmateriale. Husk følgende: 
a: I likhet med isolasjon ellers skal materialet være diffusjonstett på innsiden, og  
    diffusjonsåpent på utsiden.
b: Vær nøyaktig! Selv små åpninger i tetningsmateriale gir betydelig trekk og nedsetter 
    isolasjonsevnen.
c: Ikke dytt så hardt at karmen kuver innover.
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EN GOD OG NØYAKTIG MONTERING SPARER DEG FOR PROBLEMER SENERE

DØR MONTERT MOT SIDEFELT OG/ ELLER OVERLYS
Før montering i vegg skrues sidefelt og dørkarm sammen.  Bruk en  lime-/ tettemasse mellom 
sidefelt/overlys og karm for å unngå trekk. Det skal benyttes 6 x 65 mm treskruer med en 
innbyrdes avstand på maks 700 mm skrudd inn fra sidefelt / overlys og inn i dørkarmen.

ETTERJUSTERING
Om nødvendig kan man senere sidejustere hengslene. Pass på at ikke hengslene står skjevt 
i forhold til loddlinjen. Dørbladet kan heves ved å legge justeringsskiver på hengsletappen. 
Sluttstykket kan justeres med skrutrekker ved “slark”.

Gilje ytterdører er laget av de beste materialer av ansvarsbevisste og dyktige håndverkere. 
Produsent er Giljedoor AS. Våre forhandlere og fagfolk står alltid til Deres tjeneste.

Ved eventuell reklamasjon, ta kontakt med forhandler.
 Rev.dat.
25.9.06

Ka
rm

 d
ia

go
na

lm
ål

 2

Karm
 diagonalm

ål 1

Sidekarm i loddSidekarm i lodd
Ev. pilhøydeEv. pilhøyde

Kontroller pakning

Terskel: I vater og tetting mot underlag
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Giljedoor as - 4460 Moi


