
Du kender kvaliteten

Guide til montage og vedligeholdelse af

NASSAU Aludøre og NASSAU Termodøre

Montage af karmprofil: 

Karmprofilen monteres i døråbningen. Gerne 3-5 cm inde 

fra kanten - hvis andre krav er specificeret følges disse.

1.

1. Montage af karmprofil  2. Grundjustering
3. Forboring   4. Montage af dør
5. Finjustering   6. Vedligeholdelse

Anbefalet montage:
(montage mellem karme) 
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Grundjustering:

Anvend kiler eller puder til fastgørelse og grundjustering.

Fastgør og justér karmprofilen med kiler eller puder og 
sørg for at der er lige meget afstand mellem karmprofil og 
mur hele vejen rundt.

Bunden skal være i vater og hængselssiden skal være i 
lod. Kontrollér at karmprofilen ikke buer eller er skæv no-
gen steder.

2.

  

 

Forboring:

Karmprofilen forbores med metalbor på minimum 3-4, 
jævnt fordelte og opmålte punkter i hver side.

 Lette døre (skummede fyldninger): min. 3 stk. i hver side
 Tunge døre (glas fyldninger): min. 4 stk. i hver side

Sørg for at der bores ud fra en mursten (hvis murstens-
væg) og ikke midt i mørtelfugningen mellem stenene.

Herefter bores der igennem og ind i murstenene med 
murbor. Anvend underlag mellem karm og mur.

3.

Montage af dør:

Fastgør karmprofilen med skruer, på nær i midterste og 
øverste udboring i lukkesiden.

Dørbladet påmonteres i karmprofilen. Kontrollér at døren 
ikke lukker skævt eller støder på karmprofilen.

Justér dørens skævheder med den nederste karmskrue i  
lukkesiden. 

4.

 

  

 

 Boreinstruks (Aludør): Boreinstruks (Termodør):

Finjustering:

Montér den øverste og midterste karmskrue i lukkesiden. 
Kontrollér hele vejen rundt, at karmprofilen ikke er skæv.

Finjuster evt. ved at løsne eller stramme karmskruerne.

Klodser og kiler fjernes til sidst.

5.

Finjustering af dørhængsler:

For info omkring justeringer og tilpasning af dørhængsler 
henviser vi til vedlagte brugsanvisning.

Din NASSAU dør er nu klar til brug!
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Anbefalet vedligeholdelse:

Sikkerhedsinspektion General inspektion

Døre og karme Hver 6. måned Hver 12. måned

I det følgende beskrives  de enkelte 
komponenter i døren

Interval: Arbejde:

Eloxerede profiler Hver 6. måned:
Hver 12. måned:

Rengøring med fnugfri klud
Grundrengøring

Lakerede profiler Hver 6. måned:
Hver 12. måned:

Rengøring med fnugfri klud
Grundrengøring

Glas/fyldninger Hver 6. måned: Våd rengøring/vask (Støv og skidt 
skylles af med rindende vand)

Fuger Hver 6. måned: Kontroller fuger for revner
Fejlafhjælpning
Rengøring af silikonefuger

Tætninger Hver 6. måned: Rengøring og kontrol for revner og 
slitage

Beslag Hver 6. måned: Indstilling af beslagene
Smøring af beslag med syrefri fedt
Kontrol for let bevægelighed

Dørpumpe Hver 6. måned: Kontrol af bevægelige dele
Smøring af glideskinne
Justere lukke mekanisme

Fastgørelsen
Dørenes funktion og sikkerhed afhænger af korrekt fastgørelse af beslagene. De enkelte skruers 
styrke og fæste i aluminiummet skal kontrolleres. Hvis der er tegn på at f.eks. skruer har løsnet sig, 

skal skruerne straks spændes eller udskiftes.

Slid på beslag og øvrige komponenter
Alle sikkerheds- og funktionskomponenter skal smøres med fedt eller olie, så slid undgås.

Beskadigelse af beslag og komponenter
Beskadigede dele på beslag og komponenter skal udskiftes. Vi anbefaler et service- og vedlige-
holdelses samarbejde med NASSAU Door. Kontakt NASSAU Servicecenter på tlf. 70 70 23 46 og 
hør nærmere. 
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