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Materialet som er benyttet i veggen hvor døren skal festes i, bestemmer hva slags festemidler du må benytte. I betong, 

lettbetong eller teglstein må man borre og sette i plugger. I treverk bruker man fortrinnsvis karmskruer, men vanlige 

treskruer kan også benyttes for å montere dørkarmen.  

Begynn med å kontrollere at gulvet under døren er i vater. Juster med kiler Q av et hardt treslag til støtte for dørterskelen 

W og dørkarm E. Det er viktig at både terskel og overkanten av karm er i vater for det videre arbeidet. Underkant karm 

skal være på samme nivå (høyde) som overkant av gulvbelegg. 

Rundt karmens sider benyttes det kiler. Start med å kile nede først, deretter oppe. Sett fast kiler ved hvert skruehull. Kilene 

skal plasseres parvis, en fra innsiden og en fra utsiden. Bruk ett par kiler ekstra på siden med hengsler.  

Kontroller ved hjelp av et langt vater R at begge karmsidene er i lodd. Kontroller også med vater R at karmene ikke heller 

utover eller innover i forhold til veggen. Bruk flere kiler dersom det er behov for ytterligere justeringer.  

Først fester man karmsiden der dørhengsler skal festes, deretter festes den siden der sluttstykke skal sitte. For å få god 

tilpasning brukes dørbladet som mal. Sjekk begge diagonalene T i karmåpningen. Det er viktig at disse er nøyaktig like 

lange. Juster med kilene Q og skruene Y etter behov.  

  Slik måler du diagonalene ved hjelp av to lister: Legg den ene listen 

på den andre. Hold dem diagonalt i karmåpningen. Trekk listene fra 

hverandre til enden på hver list ligger an mot hjørnene av karmen. 

Sett strekmerke der listene krysser hverandre. Snu så listene slik at 

de ligger motsatte diagonaler. Dersom strekmerket kommer på 

nøyaktig samme sted som sist, er diagonalene like.  

Kontroller at høyden på karmen innvendig er lik på begge sider. 

Juster med kiler og skruer om nødvendig. Fest dørkarmen med 

treskruer eller justerbare karmskruer.  

Kilene kappes i nivå med karmen. Sett dørbladet på plass, og 

kontroller at døren kan åpnes og lukkes som den skal. Dørsprekken 

mellom kanten av dørbladet og karmens fals skal være et par mm 

(maks 3). Dette justeres med kilene og skruene.  
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