
 

Monteringsanvisningar 
 
 
För att en dörr skall fungera krävs det att den monteras på rätt sätt. Garantin gäller endast vid 
fackmannamässig montering. Denna anvisning går igenom huvudmomenten vid montering av en dörr. 
Det är viktigt att vara noggrann och inte ha bråttom.  
 
Innan Du börjar montera ytterdörren från LeksansdsDörren är det några saker som Du behöver för att 
göra jobbet lättare. Leksandsdörrens ytterdörrar har 8 st förborrade hål i karmen (14 mm) som passar t 
ex Programas karmskruv. Dessutom behöver Du ett långt vattenpass, hammare, träkilar (torrt och hårt  
om Du monterar en branddörr) samt en skruvmejsel och fogmassa att täta med. 
 
 
1. 
Fogbredden mellan vägg och karm får ej vara mer än 20 mm. Detta är viktigt framför allt när Du 
monterar en branddörr. Om fogbredden är bredare skall väggen byggas på så att de brandhämmande, 
värmeisolerande och ljudisolerande egenskaperna ej försämras. Fogar mellan dörrkarm och glasparti 
tätas med fogmassa och monteras ihop före insättning. 
 
 
2. 
Börja med att kontrollera att underlaget för tröskeln är i våg och se till att du kan täta under tröskeln. 
Karmen ställs sedan på plats. Börja med att kila fast karmen i karmöppningen och sätt kilarna parvis 
två och två mellan karmen och väggen (en från insidan och en från utsidan). Sätt kilarna både över och 
under fästpunkterna, då får du den bästa fixeringen. Sätt även kilar 5 cm från vardera hörn. Justera nu 
karmen med hjälp av kilarna så att den blir helt i lod (använd vattenpasset). Kontrollera även att 
karmen inte buktar utåt eller inåt. Justera med kilarna så att karmen blir lodrät. Skruva fast karmen på 
gångjärnssidan. 
 
 
3. 
Innan Du skruvar fast låssidan kontrollera att diagonalerna från hörn till hörn är identiska samt att 
karmen är i lod. Kontrollera att även tröskeln är i våg. Sedan skruvar Du fast låssidan på samma sätt 
som på gångjärnssidan. 
 
 
4.  
Kontrollera nu att karmöppningen är lika bred både uppifrån samt ner. Om inte, justera med kilarna och 
skruvarna vid behov. Häng dörren på plats och kolla att alla springor runt om mellan dörr och karm är 
lika stora, annars justera med kilarna och skruvarna. Var försiktig med att karmen inte buktar på mitten. 
 
 
5. 
Dörren skall nu vara lätt att öppna och stänga. Kapa kilarna i nivå med karmen på både in- och utsida. 
Dreva sedan runt om karmen med ett brandhärdigt material och se till att Du inte drevar för hårt så att 
karmen buktar. Drevningen på insidan skall vara diffusionstät, dvs hindra fukt från att tränga in. Täta 
med fogmassa eller plastfolie. På utsidan däremot skall drevningen kunna andas och det gör att Du inte 
får fuktskador. 
 
 
6. 
Får man t ex sättningar efter monteringen, kan man justera dörrbladet upp eller ner med hjälp av 
gångjärnen. 
 
 
 
 
 



7. 
Vid montering av garageport skall ytor som ligger an mot underlaget ställas på ett tätande skikt, t ex 
tjärpapp. Kontrollera att överstycket är i våg. Kryssmät noga så att båda måtten stämmer överens från 
hörn ned till motsidans underkant på karmen 
Detaljbild standardmontage av garageport (se bild). Vid annan typ av montage finns extra lång 
spanjolett att beställas som tillval.  
 
 
 
8. 
Montering av sidoljus/överljus. Överljus och sidoljus är inte förborrade för karmskruv. Sidoljus kan 
monteras genom att använda de förborrade hålen i dörrkarmen, men observera att karmskruvslängden 
måste anpassas så att man inte skadar glaset. Alternativt kan man borra i den inre, tjockare delen på 
dörrkarmen och fästa samman dörr och sidoljus med vanlig träskruv. På överljus skall denna metod 
användas. För infästning i väggsidan skall man borra för karmskruv eller Adjufix i den tjockare delen 
av sidoljus- överljuskarmen. 
 
 
9. 
Pardörr: För att dörrbladen skall ligga jämnt med varandra kan man behöva justera de excentriska 
plastpluggarna i överstycket samt tröskeln på det passiva dörrbladet med en 11 mm insexnyckel. 
 
 
10.  
Leksandsdörren AB har erhållit SFDK godkännande 
SFDK är dörr- och fönsterindustrins egen kvalitetsmärkning. Ett branschgemensamt system för 
godkännande av fönster och ytterdörrar på den svenska marknaden. Märkningen bygger på 
europastandarder men har också ett eget väldokumenterat och skräddarsytt innehåll – anpassat till 
nordiska klimatförhållanden och en hållbar samhällsutveckling – vilket höjer kvalitén på fönster och 
dörrar. 
 
LeksandsDörren SFDK-godkänt, vilket alltså betyder att vår konstruktion är testad enligt de normerna. 
Våra isolervärden (U-värdet) hör till branschens absolut bästa med 1,0W/m2K (ska vara under 1,3) för 
våra glasade dörrar och 0,77W/m2K (ska vara under 
1,0) för våra heltäta dörrar! 
 
Europeisk standardmärkning innebär inte med automatik att produkten tål nordiskt klimat eller 
stämmer med svenskt miljö-arbete. SFDK- märkningen däremot är allt i ett – den bygger på europa-
standarder för beräkning och provning av en produkts egenskaper men med produktkrav 
specialanpassade för vårt klimat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKÖTSELINSTRUKTION 
 
Furudörrar: 
Furudörrar skall ytbehandlas med uteolja vid montering och underhållas 2-3 gånger per år med uteolja. 
Täckmåla aldrig en furu dörr. Risken för sprickbildning i ytan är stor när den utsätts för väder och vind. 
Fabrikslaserade dörrar underhålls enligt ovan. Kontrollera vid varje skötseltillfälle att 
silcion/gummitätning mellan glas och glaslisten ej är skadad, så att fukt ej kan tränga ner i dörren. 
Garantier gäller endast om skötselföreskrifterna följs. 
 
Teakdörrar: 
Dessa dörrar är behandlade med träolja från fabrik. Efter montering skall dörren behandlas ytterligare 
1gång med uteolja, typ Nordsjö Uteolja. Obs! Det är viktigt att torka bort överflödig olja. För att 
behålla finishen och hållbarheten skall man minst 2-3 ggr per år behandla dörren med träolja eller så 
fort ytan verkar torr och matt. Täta behandlingsintervaller i början ger snabbt en yta som blir 
motståndkraftig mot sol och regn. Rengör ytan med ett milt alkaliskt rengöringsmedel, typ målartvätt 
innan oljning. Låt ytan torka ordentligt innan oljning påbörjas. Vid behov kan dörren mattslipas med ett 
fint sandpapper. Dörrar med teakfaner kan få små sprickor i ytskiktet av sol, regn och vind, men detta 
påverkar inte dörrens täthet eller funktion och är därför inget fall för reklamation. Kontrollera vid varje 
skötseltillfälle att silicon/gummitätning mellan glas och glaslisten ej är skadad, så att fukt ej kan tränga 
ner i dörren. Garantier gäller endast om skötselföreskrifterna följs. 
 
Täckmålade dörrar:  
En täckmålad dörr kommer färdigbehandlad från Leksandsdörren. Dörrarna är målade med miljövänlig 
vattenburen färg. För att få maximal hållbarhet bör den målade ytan rengöras med jämna intervaller 
eller vid behov. Detta görs lämpligen med vatten och eventuellt ett milt diskmedel. Undvik starka 
rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller lösningsmedel, då dessa kan ge färgen en 
missfärgning. Oförsiktig hantering av fönsterputsmedel som innehåller aminer tex ammoniak kan ge en 
kulörförändring. Detta gäller speciellt färgstarka kulörer. Har du fått skador i färgfilmen skall dessa 
bättras omedelbart med en lämplig bättringsfärg tex Nordsjö Ready i rätt kulör. Skulle en lackskada 
uppstå på en målad dörr åligger det kunden att laga lackskadan så att inte vatten tränger in. Större 
skador kräver i regel slipning och total ommålning. Målade dörrar i annan färg än vit skall underhållas 
mer noggrant pga blekning av solljus. Kontrollera   tex vår och höst att silicon/gummitätningen mellan 
glas och glaslisten ej är skadad, så att fukt ej kan tränga ner i dörren. Några råd vid maskering av 
snickerier: Toppfärgen på dörrarna är vattenburen och tejpen måste då vara utprovad och godkänd för 
detta. Använd maskeringstejp som rekommenderas av tejptillverkaren. Tejpen skall vara UV och 
väderbeständig. Se till att underlaget är rent och torrt före maskering. Maskeringstejpen skall sitta på så 
kort tid som möjligt. Den bör inte sitta på längre än en vecka. Garantier gäller endast om 
skötselföreskrifterna följs. 
 
Ekdörrar: 
Ekdörrar levereras oljad från fabrik och det är viktigt att dörren inoljas snarast efter montering. Övrigt 
se teakdörrar. 
 Garantier gäller endast om skötselföreskrifterna följs. 
 
Tröskel: Skall oljas med träolja en gång om året. Damma eller torka av med lätt fuktad trasa. Vid 
behov kan tröskel slipas med fint sandpapper innan oljning. 
 
Karm: Se dörrblad med motsvarande ytskikt. 
 
Slutbleck: Justeras vid montering och vid behov. För att öka stängningstrycket bryt med en 
skruvmejsel flikarna inåt. 
 
Lås: Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år, Båda sidorna på fallarna är lika viktiga 
Använd fett med bra vidhäftning, typ Assa låsfett. 
Gångjärn: Kan justeras i höjdled med 3mm  insexnyckel. 
Goda råd: 
* Följ våra skötsel- och monteringsanvisningar. 
* Dörren skall monteras under tillräckligt skyddande tak för att garantin skall gälla. 
   På detta sätt förlänger du enkelt dörrens livslängd.                      



 
 

 
GARANTI 

 
 LeksandsDörrens ytterdörrar är testade av Statens Provningsanstalt 
 och uppfyller alla de kvalitetsnormer som anges i svensk standard 
 SS 817304 Klass P. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, 
 beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet 
 och måttnoggrannhet. Garanti gäller vid fackmässig montering. 
 
 
 På samtliga produkter tillverkade av LeksandsDörren AB lämnas 
 
 2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen. 
  
 10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm. 
 
 10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglaset. 
 
 Garanti gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt 
 LeksandsDörrens instruktioner. För fel som uppkommit till följd av  
 felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdslöshet  
 kan LeksandsDörren ej ansvara för.  
 
 Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt 
 skyddande tak. LeksandsDörren står inte för några kostnader föranledda 
 av egna installationer tex larm och extralås. 
 

LeksandsDörren AB 
 
 

 


