
Monteringsanvisning 

Preconal 56 och 66    

Dörr med karm- 

justeringsskruv 

Aluminiumdörrar ska helst monteras i den varma delen av ytterväggen 
när väggen är färdigställd. Ingjutning/inmurning är direkt olämplig. 



Väg av bottenplattan 



Skruvverktyg i sexkantsformat 10 

Montering 

Fixera karmen 



Justera karmen i våg / lod. Karmen skall vara vinkelrät  
placerad i överdelens båda hörn. Kontrollera att karmen 
inte skevar i förhållande till väggen. Spänn justerskruvarna  
ordentligt när karmen är perfekt placerad. 
 



Borra, dra skruvarna, sätt täckpluggarna på  
plats, se nästa bild! 



A – gångjärnssidan: Borra hål, 6 – 6,5 mm, direkt genom  
adjufixen ca 10 mm djupare än pluggens längd från  
justerskruvens fläns räknat. Montera pluggarna och dra  
skruvarna. Kontrollera att dörren stänger ordentligt   
och ligger väl an mot tätningslisterna. 
B – Borra, plugga, dra i skruvarna. 
C och D – Borra, plugga, dra i skruvarna. 
A , B, C och D – efterdra alla skruvar. 



Montage utan dörrstängare 
Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet  
ligger an och slutet tätt mot karmen på 
anslagsidorna och i överkant. 



Montage med dörrstängare 
Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an och sluter 
tätt mot karmen på gångjärnssidan, i överkant och mot 
tröskel. 
Karm med slutbleck ska i ovankant justeras  så att det blir        
3 – 4 mm spalt mellan karm och dörrblad. Detta för 
dörrstängaren ska dra in dörrbladet mot karm. Om inte            
– justera in karmen. Dra därefter i alla karmskruvarna. 
 
 
 

3 – 4 mm 



Kontrollera att dörrbladet sluter an mot dörrkarmen. 
Springan mellan dörrblad och karm ska vara 5 mm vid  
anslagsidorna och i överkant. Vid behov kan karm och  
dörrblad justeras med adjufixen. 



Sätt täckpluggarna på plats 



Placera glasklossarna enligt bild. 
Sätt glaset på plats i bågen. 

Glasning 



Placera den 3:e glasklossen enligt bild. 



Placera den 4:e glasklossen enligt bild. 



Avlägsnaden här glasklossen! 



Placera den 5:e glasklossen enligt bild. 





Fixera glasklossarna med silikon lim 



Montera de horisontala glaslisterna. 



Montera de horisontala glaslisterna. 



Montera gummilisterna, kapa listerna ca 10 % längre 
så att det blir optimal tätning  



Släpp armen på dörrstängarhuset 

Ställ armen i 90 graders vinkel i förhållande till dörrstängaren 

Monteringsanvisning dörrstängare 



Skruva fast armen i dörrbladet 

Om dörrstängaren har uppställningsfunktion på armen 
- öppna dörren till den öppningsvinkel ni önskar. Spänn 
skruven i leden. Rör dörrbladet samtidigt vilket underlättar! 



Justeringstrycket på dörrstängaren justeras med insex nyckel. 
Cirka 20 varv från 2 – 5.  

Slaget i dörrstängaren de sista 10 graderna finns i inställningen  
på armen. 



Hastigheten på dörren justeras på 0 – 180 br. 
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