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SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH 
KVALITET

-Trycke, med bussningar
-Specialnyckel för trycke
-Tryckesstång, 4-kantspinne, 8x8 mm, 1 st
-Montageskruvar, SPAX 6-kant. 20 st
-Täckplugg, grå d=13 mm., 20 st
-Gervinkel till foder, 2 st
-Foderprofil, insida karm. (3 delar)
-PUR-skumflaska 
-Släplist 
-Monteringsanvisning

Kontrollera leveransen och rapportera ev. skada eller 
materialbrist omgående

-Skruvdragare
-Bits, Torx och hylsa 1/4”
-Plast-/gummiklubba
-Vattenpass eller laser

Medföljande montagetillbehör

Förberedelser

Lämpliga verktyg

THERMING TK
MONTERINGSANVISNING



Monteringsanvisning

Montering av dörr

Justering av 3D-gångjärn

1. Placera dörren i håltagningen. (Håltagningsmått skall vara Netto 

Modulmått, utan övermått!)

2. Väg in dörren, både i djup och sida i håltagningen, med vatten-

pass eller laser. Fixera läget med en tving.

3. Skruva fast karmen med de medföljande montageskruvarna. 

Dra först med en skruv, på gångjärnssidan, kolla med vattenpass/

laser. Justera in lodlinjen vid behov. Därefter dras övriga skruvar.

4. Täta noga mellan karm och vägg med medföljande PUR-skum-

flaska.

5. Pressa fast de invändiga foderprofilerna på karmen och skruva 

fast dem mot väggen. (Använd de bifogade gervinklarna i hörnen).

6. Täck samtliga skruvhål med de bifogade grå plastpluggarna, 

D=13 mm.

7. Justera, vid behov, dörrbladets läge m.h.a. gångjärnen (Se figur 

nedan). Montera slutligen gångjärnens täcklock.

(H) Höjdjustering

(S) Sidledsjustering

(D) Djupjustering 
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Justering av slutbleck

Trycke, montering:

Vändbarhet

Monteringsanvisning

Lägre listtryck, 
kläm fliken

Högre listtryck, 
spänn fliken

Vänd låskista:

Justering av stängningstryck mot tätningslisten: 
 
Trycket mot tätningslisten kan justeras med gångjärnets 
läge, (D), eller med hjälp av det justerbara slutblecket.

Tryckesdelarna, med sin vita bussning, pressas, 
från resp. sida, kring fyrkantstången (klick).
För att demontera, använd bifogad specialnyckel 
(Se bild).

Dörren kan vändas höger/vänster utan att demontera karmen.
-Lossa dörrblad inkl. gångjärn från karmen.
-Demontera slätlisten, vänd dörrbladet upp och ner (se figur 1).
-Montera släplisten nertill på dörrbladet och flytta slutbleck till andra sidan.
-Lossa trycket (med specialnyckel). 
-Demontera låskistan, lossa stolpen, dra ut och vänd kolven och återmontera 
låskistan (Se figur 2).
-Montera slutligen dörrbladet i det nya karmläget och justera in efter 
föregående instruktion.

För att vända låset från höger till vänster och vice versa, 
lossa på dom tre skruvarna (A) och drag ut fallen (B) och 
vrid. Tryck därefter in fallen och dra fast skruvarna igen. 
Om du ändrar måste även låsskölden (C) vändas 180°.

CLICK

Fig. 1

Fig. 2



Undvik starka lösningsmedel, kolväteföreningar eller nötande rengöringsmedel som 
kan skada ytbeläggningen.

Rengöring

Underhåll

Dörrarna hålles väl rengjorda med hjälp av våttorkning eller skumbaserade rengöringsmetoder.
Använd vanliga kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel med pH-värden mellan pH6 och pH10.

Gångjärn funktionsprovas regelbundet (min. 2 ggr per år, med livsmedelsgodkänt smörjfett). Ett ev. skadat 
gångjärn skall bytas omgående.
Tätningslister rengöres och kontrolleras regelbundet. Vid behov kan de enkelt bytas ut. De är inpressade i 
karmprofilen och kan dras rakt ut ur profilen. På samma sätt kan en ny list pressas in i profilen.
Kontrollera dörrens täthet genom att stänga dörren från insidan rummet och släcka rumsbelysningen. 
Lyser det inte runt karmen är dörren tät.

Cylinderlås skall funktionsprovas regelbundet i samma omfattning som gångjärn, 
inkl. nödöppningsfunktioner.

Vid osäkerhet om ett medels lämplighet: Prova först på en begränsad yta och skölj efter med vatten.

Eventuella skador i ytbeläggningen skall bättringsmålas för att undvika smutsansamling.

Tillbehör och skötselråd

Skanna för att ladda ner
www.therming.com


