
Løft døren af hængslerne, hvis du har behov for at fjerne dørpladen.
Ved et foldedørsparti med separat hoveddør – start med hoveddøren:

1. Få løsnet plastikkappen på øverste hængsel.
2.  Slå splitten ud.
3.  Vrid hele døren udad.
4.  Løft døren af fra det nederste hængsel.

1 2 2

3 4

Monteringsvejledning for foldedøre
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Vores døre er udstyrede med Kartro-Adjufix, som er 
en monteringssokkel til at lette monteringen af døre 
og vinduer. Med Kartro-Adjufix, som er SIS-
godkendt, monteres døre og vinduer uden kiler, og 
de kan efterjusteres, hvis det er nødvendigt. De 
formonterede sokler er justerbare.Til monterings-
soklerne leveres desuden træskruer i 50 mm eller 65 
mm. Anvend Bits T30.
Vær opmærksom på at foldedøren skal hænges i en 
solid glideskinne, og derfor skal karmoverstykket 
fastgøres og monteres med overspænd. Midt på 
karmen ca. 2 mm højere.
Skum må ikke anvendes til tætning / drivning. Anvend 
mineraluldsstrimmel. Dørens øverste ramme må ikke 
sømmes fast i foldedørens øverste karm, da det kan 
kræve efterjustering. Det gælder rammen på begge 
sider.
Start med at kontrollere at døråbningen er korrekt.
Døråbningen skal være 15 – 20 mm større end 

dørkarmens ydre mål. Kontroller derefter at 
dørtærsklen er helt vandret.
Med vaterpasset kontrolleres det, at højre og venstre 
yderside af karmen er i lod. Juster med de for-
monterede Adjufix-sokler og tilhørende skruer. Kon-
troller også at karmen ikke hælder indad eller udad.
Den eksisterende vægs materiale er afgørende for, 
hvilke skruer der skal anvendes. På tegl, letbeton eller 
beton skal man bore og 
bruge rawplugs. Er 
væggen af træ, anvendes 
en medfølgende 50 mm 
eller 65 mm træskrue til 
Bits T30 ved montering 
af foldedøren.

Montering af karmen til foldedørene.
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Ved et foldedørsparti uden hoveddør – start med den dør som ikke sidder fast i karmen:

1. Få løsnet plastikkappen på de tre hængsler.
2.  Slå splitten ud af de 3 hængsler (alle 3 kan have brug for at blive justeret).
3.  Løft døren ud fra det nederste hængsel.

OBS! Denne beskrivelse gæl-
der hængsler på både yder-  
og indersiden af døren.

Løsning og aftagning af næste dør:

1. Få løsnet øverste styrehjul – spænd imod med en 5 mm Insex og få løsnet øverste møtrik med en 17 
mm fastnøgle.

2 Før beslaget under til styrehjulet.
Hvis foldedørspartiet består af flere døre, gør du det samme med dem alle.

1 2

For at justere dørpladen sidelæns:

1.  Alle tre hængsler kan have brug for at blive justeret.
2.  Få løsnet plastikkapperne med en skruetrækker.
3.  Få de to skruer løsnet med en Bits T25.
4.  Juster derefter hængslet med skruen på siden. Drej skruen med uret  

(til højre) for at øge dørenes mellemrum. Drej skruen mod uret (til  
venstre) for at mindske mellemrummet. Brug en 4 mm Insex.
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Justering af dørplade i karm.
Ved lodret justering:

1. Start med det øverste hængsel. Få løsnet og fjernet plastikkappen med en skruetrækker.
2. Få øverste møtrik løsnet med en 17 mm fastnøgle og juster med en 5 mm Insexnøgle.

Drej mod venstre for at hæve dørpladen og mod højre for at sænke dørpladen.

For at sænke og/eller hæve dørpladen som sidder i karmsiden:

1. Få løsnet plastikkappen på det nederste hængsel med en skruetrækker.
2.  Få løsnet plastikpløkken på hængslet med en skruetrækker.
3.  Med en Insex 4 mm skruer du skruen med uret for at hæve dørpladen.
 Har du brug for at sænke dørpladen, skruer du skruen mod uret.
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For at justere dørpladen som sidder i karmen sidelæns (parallelt med dørkarmen):

1. Øverste hængsel: brug en Insex 4 mm til skruen som sidder øverst på hængslet med åbningen ind 
mod karmen.

2. Nederste hængsel: brug en Insex 4 mm.
3. Drej skruerne med uret (til højre) og dørpladen kommer længere fra dørkarmen.
4. Drej skruerne mod uret (til venstre) og dørpladen kommer nærmere dørkarmen.
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For at justere dørpladen mod eller fra karmen:

1. Både det øverste og nederste hængsel kan have brug for at blive justeret.
2. Få løsnet skruen over hængslet med en 14 mm. fastnøgle. Når hængslet er løsnet, justeres 
 dørpladen mod eller fra karmen.
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Justering mod eller fra karmen på døre med håndtag:

På døre med håndtag findes der en skudrigel med låsepunkter, som er mulige at justere.

1.  Brug en Insex 4 mm, drej tappen med uret (til højre) for at spænde døren hårdere mod karmen.
2.  Drej tappen mod uret (til venstre) for at mindske spændingen mod karmen.
3.  Gør det samme med en 11 mm fastnøgle på låsningerne som sidder omkring dørens øvre / nedre 

hjørne.
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For at justere dørpladen hårdere mod karmen:

1.  På det øverste og underste hængsel sidder en 
oval skrue ca. 10 cm. inde på hængslet, som 
anvendes, når dørpladen skal justeres mod eller fra 
dørkarmen. Brug en Insex 4 mm. Skruen skal have 
en vis inerti og kan kun skrues en kvart omgang i 
hvert greb.
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