
M O N T E R I N G S A N V I S N I N G



Før montering må vinduet være i vater. Dette gjøres ved hjelp av 
underlagsklosser som plasseres under oppstående karm. Det er viktig 
at underlagsklossene er lange nok, slik at de støtter vinduet helt ut til 
spor for sålbenk.

Vinduer med midtpost eller flere poster skal alltid ha 
støtteklosse under hver post.

Bruk alltid klosse eller kile mellom karm og stender på hvert 
festepunkt. På vinduer med losholt må det alltid brukes kile mellom 
stender og sidekarm. (Dette fordi karmen trekkes ut og fra losholt når 
den utvendige dekklisten krymper).

Dersom du skrur fast sidekarm i stender, pass på at du ikke 
drar karmen inn mot stender.

Når du legger inn isolasjon rundt vinduet, ikke press for hardt inn 
mellom karm og stender. Dette kan presse karmen fra stenderen

Hard isolasjon isolerer alltid dårligere enn bløt isolasjon.

Dersom du velger å skumme inn vinduet, bruk avstivning mellom 
karmene. Skummet ekspanderer i herdeprosessen, og uten avstivning 
risikerer du at karmene buer fra stender etterpå.

Følg alltid NDVK’s anvisning ved bruk av skum.

Ved puss og støpearbeid må vinduet dekkes til, siden sement 
ødelegger glass og skaper friksjon på beslag.

Det er viktig at alt beslag smøres godt etter at bygget er 
ferdig. Dette på grunn av støv i byggeperioden. 
(Sidesvingbeslag må eventuelt rengjøres før smøring).
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OPPKLOSSING AV  V INDUER MED POST/LOSHOLT

Ved montering av vinduer med post og/eller losholt er det ekstra 
viktig at oppklossing utføres riktig. På andre vinduer er det tilstrek-
kelig med to klosser i bunn, samt én kloss oppe og nede. Vinduer med 
losholt og/eller post skal i tillegg klosses under post, samt tvers for 
losholt som vist på tegningen. Klossen ved losholt skal ikke festes 
gjennom karm. På vinduer som er mer enn 1,6 meter høye er det imi-
dlertid en fordel med en ekstra klosse ved øverste hengsle i nederste 
ramme. Denne festes gjennom karm.

Klossen v/hengsel må ikke festes før klossen ved losholt er 
på plass.

 
Det er viktig at klossingen er stram og fast før vinduet festes i 
standard. Dersom klossingen ikke utføres som anvist, kan garantien 
bortfalle.

NB! 



Frekhaug balkongdør med aluminiumsbekledning og 3-lags energiglass er et 
ekstra tungt produkt som krever god innfesting i vegg. Det er en forutsetning 
at montering og festing utføres riktig. Garantien bortfaller dersom produktet 
ikke festes som beskrevet nedenfor.

Ikke bruk monteringsbeslag til å feste døren. Dersom slike skulle være 
vedlagt ved levering kan de brukes til å feste døren før den skrus endelig fast, 
men ikke som permanent innfesting.

Det skal være doble stendere på hengslesiden av døren. På to-fløyet dør 
gjelder dette begge sider.

Stender som er nærmest dør må settes opp i ytterkant, parallelt med 
dørkarmens ytterkant – det vil si aluminiumsbekledningens ytterkant – slik at 
dekkbord flukter.

Det følger med 18 stk. 80 mm skruer til hvert dørblad. Karmen monteres på 
forskriftsmessig måte med kiler under og på sidene, og festes deretter med 3 
stk. skruer; en oppe, en nede og en på midten. Disse skrues gjennom karmen, 
kile og inn i stender.

Når døren er montert og går fint, skrus én og én skrue ut fra hengslene og 
erstattes med medfølgende 80 mm skruer. Disse skal gå gjennom hengsel, 
karmkile og inn i stender.

Det må være kile bak hver eneste hengsel og skrue, ellers vil karmen 
trekkes ut.
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MONTERING AV  DØRER

Start med å vatre opp terskel med klosser, minimum 3 stk pr. 80 cm

Lodd deretter hengslesiden inn/ut og sideveis.

Tilpass kile og fest døren øverst på hengslesiden.

Kil karmen stramt mot nederste del av døren på hengslesiden og pass på at 
karmen er i lodd i alle retninger.

Kil karmen oppe slik at dørbladet har en jevn klaring i toppen mellom dørblad 
og karm. Fest karmen.

Kil mot sluttstykke (lås). Sjekk at karmen har jevn klaring og går fint. Fest 
karmen.

Kil nede på anslagssiden og fest karmen.

Kilene må ikke være så stramme at karmen buer mot dørbladet.

Det er viktig at alt beslag smøres godt etter at bygget er ferdig.  
Dette på grunn av støv i byggeperioden. 

Det er også viktig at espangolett (lukkemekanismen) smøres årlig. 
Åpne dør, lukk vrider slik at tunger kommer frem, smør disse samt 
smørehull.
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