
Reklamation - Dörrar

Om dörren inte fungerar tillfredsställande efter att Ni följt monteringsanvisningen, 

ber vi Er kontrollera enligt nedanstående punkter. Alla punkter måste vara ifyllda.

Dessa uppgifter måste mätas och fyllas i vid reklamationer gällande dörrens form. 

1. Dörrbladets krokighet/buktighet

Buktigheten kontrolleras lodrätt, vågrätt och diagonalt på dörrbladets 

konkava sida, t.ex. genom att spänna ett snöre enligt tunna linjen.

Dörren är sedd från sidan på bilden. 

Mät enligt röda linjen när dörren är öppen..

Uppmätt buktighet i mm:

2. Karmens falsbredd

Mät längst ut i falsen enligt röda linjen. Karmen ses uppifrån på bilden

Mått längst upp i mm:

Mått mitt på öppningen i mm:

Mått längst ner i mm:

3. Karmsidornas avvikelse från lodlinjen

Mät lodlinje genom att t.ex. hänga en tyngd i ett snöre, enligt tunna linjen.

 Karmen ses från sidan på bilden (längs med väggen).

Avvikelse gångjärnssidan i mm:

Avvikelse handtagssidan i mm: Mät enligt röda linjen. 



4. Karmöppningens diagonalmått UTIFRÅN

Kontrollera om karmen är rätvinklig genom

att mäta diagonalerna enligt röda linjerna.

A diagonalen i mm:

B diagonalen i mm:

OBS! Båda måste mätas!

5. Avstånd Dörrblad/Karm

Mät avståndet mellan Dörrblad och Karm.

Mät i stängt läge.

A1 Avståndet i mm:

A2 Avståndet i mm:

B1 Avståndet i mm:

B2 Avståndet i mm:

C1 Avståndet i mm:

C2 Avståndet i mm:

D1 Avståndet i mm:

D2 Avståndet i mm:

6. Roterad karm

Om dörren har en glipa i djupled i ena sidan mellan dörrblad

och karm i djupled så kan de bero på att karmen är roterad/vriden vid monteringen.

Mät med ett laserpass eller testa att lossa karmskruvarna på

den sida som det tar emot på. Justera karmen och fäst sedan

skruvarna igen när dörren går att stänga utan problem.

Differens mellan sidorna i mm: 

Foto ska bifogas. Se exempel nedan:

Foto 1 Foto 2

Helheltsbild / Dörr samt husvägg. Bild på endast dörren.

Foto 3 Foto 4

Närbild på skadan/felet. Närbild på skadan/felet ur annan vinkel.
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Reklamationsdatum: Leveransdatum:

Ordernummer: Modell:

Antal: Kulör:

Höger el. Vänsterhängd: Storlek:

Typ av vägg dörren är monterad i: Tak ovanför:

Hur har Dörren underhållits:

Orsak till reklamation:

När uppstod skadan/felet:

Leveransadress slutkund (produktens adress):

Kontakman tel. bostad. Kontakman tel mobil.

Ofullständigt ifylld reklamation returneras för komplettering.

Skicka blanketten via e-post till kundservice@skanskabyggvaror.se

OBS! Vid obefogad reklamation som inte är förorsakad av Skånska Byggvaror AB,  t ex hanteringsskador,

monteringsskador, felmontage, annat fabrikat, debiteras våra kostnader dock lägst 1000:- inkl. moms.




