
Hvis du må fjerne et dørblad – løft døren av hengslene:  
Ved foldedørinstallasjon med separat gjennomgangsdør - start med gjennomgangsdøren:

1. Løsne plastdekselet på det øverste hengselet
2. Slå ut splinten
3. Fold hele døren utover.
4. Løft døren av det nederste hengselet.
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Monteringsanvisning for foldedører

Sid 1

Våre dører er utstyrt med Kartro-Adjufix som er en 
monteringshylse for enklere montering av dører og 
vinduer. Med Kartro-Adjufix, som er SIS-godkjent, 
monterer du dører og vinduer uten kiler og du kan 
etterjustere ved behov. De formonterte hylsene er 
justerbare. 
Det leveres også treskruer 50 mm eller 65 mm til 
monteringshylsen. Bruk bits T30. 
Merk deg at foldedøren skal henges opp i en kraftig 
bjelke, og da må karmens overdel festes og monteres 
med overspenn. Midten på karmen ca. 2 mm høyere. 
Det må ikke brukes skum til tetting/driving. Bruk 
mineralullremse. Dørens øvre fôring må ikke spikres 
i foldedørens øvre karm fordi det kan bli behov for 
etterjustering. Gjelder fôring på begge sider. 
Start med å kontrollere at monteringsåpningen er riktig. 
Monteringsåpningen skal være 15 – 25 mm større enn 
yttermålet til foldedørens karm. Kontroller deretter at 
foldedøren terskel er i vater.  

Bruk vater og kontroller at høyre og venstre karmytterside 
er i lodd. Juster med de formonterte Adjufix-hylsene og 
tilhørende skruer. Kontroller også at karmen ikke heller 
innover eller utover.
Materialet i veggene avgjør hvilken skrue som skal 
brukes. Ved tegl, lettbetong eller betong må du bore og 
bruke plugger. Hvis materialet i veggene er treverk, bruk 
vedlagte 50 mm eller 65 mm for bits T30 til montering av 
foldedørens karm.

Montering foldedørenes karmer.
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Ved foldedørinstallasjon uten gjennomgangsdør - start med døren som ikke sitter fast i karmen:

1. Løsne plastdekselet på de tre hengslene.
2. Slå ut splinten fra de tre hengslene (alle tre kan trenge justering).
3. Løft døren ut fra det nederste hengselet

OBS! Denne beskrivelsen 
gjelder hengsler på både 
utsiden og innsiden av 
døren.

Løsning av neste dør: 

1. Løsne de øverste styrehjulene – hold imot med en 5 mm unbrakonøkkel og løsne den øverste mutteren med 
en 17 mm fastnøkkel.

2 Bøy vekk beslaget til styrehjulet.
Hvis foldedørpartiet består av flere dører, går du frem på samme måte for alle.
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For å justere dørbladet sideveis:

1. Alle tre hengsler kan trenge justering.
2. Løsne plastdekslene med en skrutrekker.
3. Løsne de to skruene med en bits T25
4. Juster deretter hengselet med skruen på siden. Drei skruen med klokken 

(mot høyre) for å øke dørenes mellomrom. Drei skruen mot klokken 
(mot venstre) for å redusere mellomrommet. Bruk en 4 mm unbrako

Sid 2
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Justering av dørblad i karm.
For å justere i høyde:

1. Start med det øvre hengselet. Løsne og ta av plastdekselet med en skrutrekker.
2. Løsne den øvre mutteren med en 17 mm fastnøkkel og juster med en 5 mm unbrakonøkkel.
Drei mot venstre for å heve dørbladet, og mot høyre for å senke dørbladet.

For å senke eller heve dørbladet som sitter i karmsiden:

1. Løsne plastdekselet på det nedre hengselet med en skrutrekker.
2. Løsne og plastpluggen på hengselet med en skrutrekker
3. Bruk en 4 mm unbrakonøkkel skrur du skruen med klokken for å heve dør-

bladet. Hvis du trenger å senke dørbladet, skrur du skruen mot klokken.
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Sid 3

For å justere dørbladet som sitter i karmen sideveis, (parallelt med dørkarmen):

1. Det øverste hengselet: Bruk en 4 mm unbrakonøkkel til skruen som sitter øverst på  
hengselet med åpningen inn mot karmen

2. Det nederste hengselet: Bruk en 4 mm unbrakonøkkel.
3. Drei skruen med klokken (mot høyre) og dørbladet kommer lengre fra dørkarmen.
4. Drei skruen mot klokken (mot venstre) og dørbladet kommer nærmere dørkarmen.
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Sid 4

For å justere dørbladet mot eller fra karmen:

1. Både øvre og nedre hengsel kan trenge justering.
2. Løsne skruen over hengselet med en 14 mm fastnøkkel. Når hengselet er løst, juster dørbladet mot eller fra 

karmen.
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Sid 4

Justering mot eller fra karmen på dører med håndtak:

På dører med håndtak sitter det et låsebeslag med låsepunkter som kan justeres.

1. Bruk en 4 mm unbrakonøkkel, drei tappen med klokken (mot høyre) for å spenne døren hardere mot karmen.
2. Drei tappen mot klokken (mot venstre) for å redusere spenningen mot karmen
3. Gjør det samme med en 11 mm fastnøkkel på låsingene som sitter rundt dørens øvre/nedre hjørner.
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For å justere dørbladet hardere mot karmen:

1. På det øverste og nederste hengselet sitter det en oval 
skrue ca. 10 cm inn på hengselet, og den brukes når 
dørbladet skal justeres mot eller fra dørkarmen. Bruk en 
4 mm unbrakonøkkel. Skruen skal ha en viss treghet og 
kan kun skrus en kvart omdreining til hver side. 
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