
 
 

MONTERINGSANVISNING SKYVEDØR 
 

Les gjennom monteringsanvisningen før du starter og sørg for at alle punktene i 
anvisningen følges nøye. Feil montering av skyvedøren kan resultere i funksjonsfeil, 
vind-/vanninntrenging og medfører tap av reklamasjonsrett. 

 
1. Understøtte terskel  

For å sikre at døren opprettholder en problemfri åpning/lukking samt optimal tetthet for vann, 

vind og lyd, må døren ha hel understøtting i hele terskelens bredde. Dette innebærer at terskelen må stå på et helt 

plant underlag som ikke svikter under vekten av skyvefeltet (drager, 

betongsåle eller lignende). Terskel må også ha støtte i full dybde helt ut til vannrille. (Se tegning) 

 

NB! Under terskelen må det legges to tykke fuger for tetting mot underlag. Tec 7 eller liknende. (Min 6-8 mm 

tykk) Terskelen presses godt ned mot underlaget for at fugen jevnes ut under terskelen. 

Det må i tillegg legges en pølse med bunnfyllingslist eller strimmel med glassvatt/steinull (Glava) under terskelens 

hulrom. (Se tegning) 

Settes døren på betong bør man bruke en tjærepapp eller sville membran for å hindre at fukt kommer opp i 

terskelen. 

NB! Det må ikke skummes slik at terskelen heves fra underlaget. Dette er en av de største feilene som gjøres ved 

montering av skyvedør. Terskelen må være rett og i vater. Sjekk dette nøye før du vatrer sidene i lodd.  

Det «tunge» skyvefeltet glir på terskelen så derfor må terskel være «rett» og ha god understøtte. Bue eller 

vinkelfeil her kan føre til at døren går tungt og eller ikke tetter. 

 

 

 



2. Justering og festing av døren.  

Ved bruk av skum til isolering må karmen stemples og festes med kiler før skumming. Skum kan presse karmen 

sammen og påvirke klaringer mot ramme/dørblad. 

Sidene på karmen kiles slik at de kommer i lodd og vinkelrett mot terskel. Kontroller diagonalt mål på karmen ved å 

måle diagonalen innvendig. 

For festing av karmen brukes det en kraftig skrue på minimum 5 x 80 mm (eller lengre). 

Kontroller også at karm sidene er rette og ikke buer inn-/utover på midten av døren. Om 

det kreves ytterliggere justeringer så løsnes kilene før fastsetting. 

ALLE SKRUEHULL SKAL BENYTTES! 

 

3. Hvordan ta ut skyvefelt. 

Ved store dører med tunge glasspakker kan det være behov for å ta ut skyvefeltet ved 

montering. 

1. Styrelist i toppen av karm skrues ut og døren vippes ut og kan så løftes av glideskinnen. 

2. Når skyvefeltet skal monteres tilbake er det viktig at hjulene ligger på linje! 

! Obs! Skyve feltene er svært tunge og må ikke løftes uten hjelp! 

 

 

4. Funksjonstest. 

Test at dør, håndtak og lås fungerer. Gjør eventuelle nødvendige justeringer med karmskruer. 

Til slutt monter medfølgende dekkpropper i hullene til karmskruene.  

Smør låsepunkter med et syrefritt fett for at lukking/låsing skal gå lettere.  


