
Denna montageanvisning gäller för Ytterdörrar från Skånska Byggvaror.

REVV 2021-10-18



Dörren levereras med karmhylsor, skruv och  monteringssats.





Läs igenom detta innan du börjar!

Leverans: När dörren levereras skall du kontrollera att inga transportskador förekommer   och att 
leveransen avser den dörr du beställt. Eventuella anmärkningar skall noteras på fraktsedeln.

Eventuella fel: Uppenbara transportskador skall omedelbart anmälas till fraktbolaget. Andra 
skador skall anmälas till den du köpt dörren från, inom fem arbetsdagar från leverans. Den 
skadade eller felaktiga dörren får inte användas.

Lagring: Dörren skall lagras stående på plant underlag i en torr och ventilerad lokal med tröskeln 
nedåt.

Före montage: Kontrollera att dörröppningen stämmer överens med karmyttermåtten på din dörr. 
Öppningen bör vara 10-50 mm större än karmyttermåttet på dörren, justera öppningen vid behov. 
Använd inte fogskum utan dreva med mjuk tätning. 

Skötsel: Målade dörrar rengöres med ett milt rengöringsmedel, exempelvis handdiskmedel som 
påföres och avtorkas med en mjuk trasa.

Tröskel: Tröskeln är vid leverans inoljad med träolja. Efter slitage kan den slipas lätt med ett fint 
sandpapper för att sedan inoljas med träolja igen.

Tips: För att förlänga dörrens livslängd rekommenderar vi att den skyddas med någon form av 
entrétak, överbyggnad eller utskjutande takfot ovanför dörren.

Tips: Dörrar i svart eller mörk färg skall inte monteras så att de utsätts för direkt solljus. Dörrarna 
kan då blekas oavsett hur bra lack vi använder.

Återvinning: Utrangerade dörrar inklusive karm lämnas på lämplig återvinnings-anläggning 
för energiåtervinning. Glaspaketet tas ut och lämnas som planglas. Dörrblad och karm, inklusive 
lås, låsbleck och gångjärn lämnas som träavfall.

r reparation eller ersättning av felaktig produkt p.g.a. material- eller fabrikationsfel. Produktgarantin omfattar inte trasigt eller sprucket glas och/eller egen ytbehandling eller om dörren bearbetats på något sätt. Dörrar i svart eller mörk färg skall inte monteras så att de utsetts för direkt solljus GARANTI: 2 års produktgaranti från inköpsdatum. 5 års isolerglasgaranti mot kondens från 
tillverkningsdatum (finns i aluminiumprofilen) samt 10 års formstabilitetsgaranti från 
inköpsdatum. Formstabilitetsgarantin gäller endast om dörren monterats och underhållits enligt 
monteringsanvisningen. Formstabilitetsgarantin gäller endast om dörren VARAKTIGT (minst 4 
månader) slagit sig mer än 4 mm längs dörrens höjd. 

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt p.g.a. material- eller fabrikationsfel. 
Produktgarantin omfattar inte trasigt eller sprucket glas och/eller egen ytbehandling eller om 
dörren bearbetats på något sätt. Dörrar i svart eller mörk färg skall inte monteras så att de utsetts 
för direkt solljus.




