Mottagningskontroll
Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid
leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det.
Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på
emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten.
Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga
sprickor finns. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer
överens med vad som är beställt.
Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
Kontrollera emballaget efter onormala skador.
Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid
mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på
fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan
kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte
upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas
till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade
och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från
Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta
alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.
VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning
och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som
köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig
som köpare.
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Monteringsanvisning Ytterdörrar

Viktigt före installation!
1. Se över produkterna före installation. Kontrollera att det inte

finns ytliga skador på karm, båge eller glas, samt även under
plastfolien. Eventuella transportskador eller anmärkningar
på produkten måste anmälas till oss före montage och inom
fyra (4) arbetsdagar från mottagandet. Kontrollera leveransens
innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt.
Yttre skador ska anmälas vid mottagandet av produkterna.
Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada
eller dolt fel.
Vid infästning av detaljer, så som fönsterbleck, termometer
etc. som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra för att
undvika sprickbildning.

2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än

produktens yttermått (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats
för drevning. Dreva med svällband eller glasfiberull. Fogskum
kan användas men på egen bevåg då det kan ha ”sprängande”
effekt på karmen som gör att karmen bågnar. Fogskum gör
även att det är svårt för efterjustering av karm.
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Ytterdörrar
1.

Häng av dörrbladet från karmen.
Var försiktig när du skär av plasten så du inte repar ytbehandlingen på dörren.
Hantera dörr och karm varsamt.

2.

Säkerställ hålet i fasad
Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått
(ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. Dreva med svällband
eller glasfiberull. Fogskum kan användas men på egen bevåg då det kan ha
”sprängande” effekt på karmen som gör att karmen bågnar. Fogskum gör även
att det är svårt att efterjustera karmen.

3.

Placera klossar/pallbrickor i nederkant
Placera klossar/pallbrickor av plast i vägghålets nederkant. Klossarna placeras under
karmarna så trycket från dörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna
placeras med CC 40cm mellan varandra så dörren har en stabil och rak grund att
stå på. Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg.

4.

Infästning med karmhylsa eller karmskruv
Infästning sker med karmhylsa eller karmskruv. Justera så karmen är helt i lod
och rak. Kontrollera även att båda karmarna har samma lutning så dörrbladet
inte hamnar snett. Kryssa vid behov för att säkerställa att karmen är helt rak.
Skruva fast och justera.

5.

Häng tillbaka dörrbladet
Häng tillbaka dörrbladet och efterjustera vid behov. Är karmen helt rak och
dörrbladet inte är i lod kan justering göras på gångjärn. Justering på gångjärn
används främst vid eventuell sättning och efterjustering.
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6.

Montera tillbehör
Montera eventuella tillbehör så som handtag och cylinder. Kontrollera
öppningsfunktion och låsfunktion. Justera karmen vid behöv.

7.

Dreva
Dreva runt hela karmen och montera fönsterbleck på tröskeln eller annan typ av
tätning som leder vatten bort från tröskeln

8.

Smyga
Smyga runt karmen för att säkerställa att det inte kommer in solljus eller fukt på
drevningen.

Skötsel & underhåll
Kontrollera regelbundet att gångjärn, slutbleck och fastsättning är i ordning.
Justera gångjärn och slutbleck vid behov för att säkerställa dörrens funktion.
Olja gångjärn, lås, positionsbegränsare minst 1 gång om året. Olja tätningslister
före kalla perioder med silikonspray. Rengöring sker med ljummet vatten och
skonsamt rengöringsmedel så som såpa. Torka av efter rengöring.
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