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Monteringsanvisning foldedør

Scan QR koden med ditt mobilkamera 
for å se installasjonsvideoen.
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B: Sammensetting av bære- og glideskinner 
•  Det er viktig at skjøten på skinnene er midt over et dørblad.
•  Start med å montere bæreskinnen, denne monteres med 4 x 25 mm skruer i alle hull.
•  Etter montering av bæreskinnen henges glideskinnen på denne. 
•  Sett deretter hjulene inn i glideskinnen og monter til slutt 
            endeproppen slik at bære- og glideskinnen låses sammen.

Glideskinne

Bæreskinne

Bæreskinne skal skrus både i topp og front

Monteringsanvisning foldedør
Foldedører opp til 4200mm: Karm og skinner kommer montert. Gå direkte til avsnitt C. 
Foldedører over 4200mm: Karm og skinner leveres delvis montert. Start med avsnitt A.

OBS: Når overkarm monteres i den bærende konstruksjonen, må det brukes en karmskrue på 
hver side av karmskjøten. (for dører over 4200mm bredde)
A: Montering av karm 
•  Start med å påføre fugemasse i hullene til trepluggene. 
•  Deretter påføres fugemasse i en pølse på hele endeprofilen som vist på figuren under. 
•  Sett trepluggene i hullene – og press karmen tett sammen.
•  Monter klembeslaget. 
•  Sørg for at karmsammensettingen er helt tett. Fug eventuelt med fugemasse. 
•  Den overskytende fugemassen kan fjernes med en fuktig klut.
•  Det kan forekomme farge-/strukturforskjell på terskelen, 
           da den kan være sammensatt av to forskellige stykker tre.

fugemasse
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C: Montering av foldedør
OBS!: Foldedøren er ikke konstruert som selvbærende. Kontroller derfor at det er tilstrekkelig  
bæring over døren til å bære hele dørens vekt.
Det er svært viktig at toppkarmen og glideskinnen er montert 100%  i vater ellers vil ikke hjulene på 
døren fungere og døren vil være vanskelig å justere.

• Start med å demontere toppen av det øverste innvendige hengselet på alle rammer.  
• I forbindelse med transporten er alle glideringene montert på en av stengene med hjul på.  
    De demonteres og settes på det  innvendige hengslet samt det øverste utvendige hengselet, 
    hvor hjulet er montert.
• De vedlagte knottene er for å forhindre klemskader mellom rammer samt for å unngå at  
    rammene skraper hverandre ved full åpning.
• Karmen klosses i lodd og vater (husk diagonalmål).
• Sørg for at det er min. 12 mm åpning rundt karmen til justering, klossing og isolering/fuging.  
   Hvis hullet i veggen er skjevt, er det ikke sikkert at 12 mm er nok til justering.  
   Når karmen er plassert korrekt, skal den skrues fast i falsen med karmskruer egnet for  
   materialet man skrur i.  
• Overkarmen festes og klosses for hver 500 mm. OBS! Klossene må ha samme dybde som  
    karmen og det må skrus gjennom klossen, se illustrasjon under.
• Terskelen klosses og festes minimum for hver 400 mm.
• Sidekarmene festes gjennom falsen på min 4 punkter i nærheten av hengsler (se video, link på  
    forside). husk klosser ved skruepunktene.

NB: Overkarmen forborres gjennom beslagsporet og bæreskinnen (vist i rødt) og 
monteres med karmskruer.
Det kan ikke brukes ekspanderende fugeskum ved montering av foldedøren!

klossing ved 
side- og toppkarm.
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Fuging/isolering

•  Når karmen er korrekt montert, skal rammene monteres.  
     Rammene er merket med et nummer i beslagsporet. Rammer hengslet fra venstre    
     starter med 1, hvor rammer hengslet fra høyre starter med høyeste nummer,  
     tilsvarende totalt antall rammer i døren. 
•  Første ramme kan henges direkte på. Deretter henges neste ramme på. Det kan her være  
     nødvendig å justere dørbladenes plassering før man går videre.  
•  Toppen av de øverste hengslene, som tidligere ble demontert kan nå monteres igjen.  
     Merk at dette hengslet skal være omvendt av de øvrige, dvs. med han-hengslet øverst.  
     Husk å sette de løse glideringene på hengslene.
•  Neste ramme henges på og stangen skubbes opp, så den får feste i hjulet i glideskinnen. 
     De skrus sammen i bunnen av hengslet med en 4 mm unbrakonøkkel.
     På den nederste del av hengslet sitter en skrue som festes så stangen ikke kan løsne ved bruk.  
     Her brukes en 3 mm unbrakonøkkel. Husk å løsne denne skruen om døren senere skal høyde- 
     justeres.
•  Avhengig av dørmodellen gjentas prosessen enten fra nåværende ramme eller fra motsatt  
     side av karmen.
•  For å justere dørbladene tettere sammen så kan man benytte justeringsskruene på  
     hengslene.  
•  Om dørbladene må justeres lenger fra hverandre så løsner man skruene i hengselet og  
     legger en skims bak hengselet deretter festes skruene igjen. Justeringen fordeles jevnt over 
     flere dørblad.

Tre/Alu

Tre

Når man isolerer rundt karmen er det viktig at isoleringsmaterialet ikke 
presser karmen skjev. 
 

Foldedøren må fuges til utside treverk, dette gjelder også for tre/alu, 
som også skal fuges til utside treverk. 

Vær alltid oppmerksom på at alu ikke må tettes i bunn slik at eventuell 
fukt og kondens kan dreneres ut.

Med forbehold om trykkfeil 
Lyssand-Frekhaug AS 
Ulsmågvegen 7 
5224 Nesttun   firmapost@lf-as.no  Tlf 56 30 33 00

Montering av rammer


