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Takk for at du har valgt et produkt fra Vinduspesialisten as. 
 
 

Vinduspesialisten AS ble stiftet som eget selskap i 2012.  

Pr. i dag omsetter vi ca. 12-13 000 vinduer og dører i året. Vi har til enhver tid en 

lagerbeholdning på ca. 4 000 vinduer og 3- 4 000 dører fordelt på flere typer 

terrassedører og bod-, inne- og ytterdører. 

 

 

For at du som sluttkunde skal bli tilfreds med produktene våre i mange år framover, anbefaler vi du 

leser denne brosjyren som vil hjelpe deg med installasjon og vedlikehold.  
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Lagring og transport. 

 

Produktene bør lagres og transporteres i stående stilling.  

Beskytt alltid produktene mot mekanisk slitasje. Produkter må være sikret slik at de ikke tipper 

eller sklir under transport. Påse at det ikke oppstår deformering eller skade på produktene når de 

stroppes eller festes på annen måte. Beslagene skal om nødvendig avlastes med støtteklosser i 

karmen. 

Produktet må ikke utsettes for mekaniske belastninger og håndter alltid ett kolli av gangen. 

 

Ved mottak.  
 
Kontroller pakkseddelen som følger produktet opp mot det som er levert og noter og 
fotografer eventuelle transportskader og avvik. Rapporter øyeblikkelig transportskade til 
transportøren og merk feilen på fraktbrevet. Vi godtar ikke ansvar for transportskader som 
ikke er rapportert umiddelbart. 
Når du har mottatt varene dine er det viktig at du kontroller alle glass for skader som ikke 
var synlig under emballasjen. 
 
Eventuelle feil som ikke kunne sees da du mottok varene, skal rapporteres til 
Vinduspesialisten AS innen 5 dager. Send gjerne bilder og beskrivelse til 
post@vinduspesialisten.no 
 
Oppbevar produktene våre fortrinnsvis innendørs, stående på en stabil overflate og uten 
direkte belastning.  
Unngå fuktige og uventilerte lokaler med stor temperatur variasjon. 
Dersom du må oppbevare produktene våre ute, må det kun være kortvarig. Påse at 
produktene er godt tildekket og står på forsvarlig og fuktfritt underlag. 
Alle beslag som blir levert i tillegg som f.eks. monteringsbeslag, skruer og håndtak, skal 
oppbevares innendørs. 
                     

Montering.  
 
Planlegging er halve jobben! Det du trenger av hjelpemidler er: 
Hammer  
Skrutrekker, gjerne med mulighet for å skifte bits.  
Borskrutrekker eller lignende  
Vater 
Målebånd/målestokk 
Nivåklosser og kiler 
Festemidler (skruer/plugger) 
Byggskum 
Det kan også vær hendig å ha med en hjelper til løfting og montering. 
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Gratulerer med ny ytterdør fra Vinduspesialisten. 
 

For at du skal få en lykkelig og problemfri tid samen med den nye døren, har vi et par punkter som 
vi vil gjøre deg oppmerksom på. 

 

Før montering. 
 
Fjern beskyttelsesfolien før du monterer sammen rammen.  
Topp og sidevegg skal settes sammen ved at ørene i sidene føres inn i sporene i toppen, brett og bank de 
med en hammer for å låse delene sammen. 
Terskelen skrus fast med 2 skruer i hver side. Se bilde 3. 

 

     
 
Den smale profilen på 6cm skal ligge midt under terskelen som en forsterkning og for å lage plass til 
eventuelt et vannbord under terskelen, men også for å jevne ut en eventuell høgdeforskjell. 
 
Isoler gjerne før du monterer rammen. 
Uten isolasjon oppstår kondens når stålet er "nakent" med varme på ei sida og kulde på den andre 
sida. Dette gjelder ikke Termodør, da den er isolert. 
Dersom du har tid, kan du med fordel fylla profilen med skum dagen før montering, skjer vekk det 
som eventuelt er til overs når det er tørket. 
 
Se bilde 1 på hvordan du ikke skal gjøre det. Bilde 2 er riktig utført. 
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Montering. 
 

Sett rammen inn i åpningen, bruk kiler i hjørnene for å feste rammen. 

 

     
 
Påse at rammen er i vater og kil fast kilene i hjørnene for å sikre at ikke rammen flytter seg. Husk lik 
avstand på begge sider til åpningen. Sjekk på nytt med vater. 

 
 

Når du er sikker på at rammen står der den skal være, skal du skru fast rammen. 
Sett i ei skrue i hver hull (3 stk. pr. side) Se bilder neste side.  
OBS! IKKE STRAM SKRUEN FOR HARDT!! Stopp når skruen møter motstand. Skrur du for hardt 
uten hold bak rammen, risikerer du å bøye rammen og i verste fall kan du ødelegge rammen fordi 
den ikke kan rettes opp igjen. 
 
 
 
Når alle 6 skruene er festet, setter du klosser mellom rammen og åpningen for at du ikke skal bøye 
rammen når du strammer skruene. Sjekk at rammen fremdeles er i vater før du strammer. Bruk 
også et langt vater (rettholt) på sidene ,sånn at du ser at hele siden er rett og ikke buet.  
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IKKE FJERN KLOSSENE BAK SKRUENE, LA DE STÅ  

 
 

Dersom du velger å skumme hele rammen etter at den er montert, må du passe  
på at du fyller skikkelig i hele rammen. Start i nederst å jobb deg sakte oppover. 
 
Monter døren i rammen og juster eventuelt ved behov. Vask alle ståldetaljer med  
avfettings rengjøringsmiddel. Dette er viktig for å fjerne all forurensing fra produksjonen som kan misfarge 
eller korrugere stålet. 
 
La skummet tørke og ekspandere til dagen etterpå. Skjær vekk overflødig skum.  
Kutt av klossene sånn at de fremdeles står fast mellom rammen og åpningen, men det som stikker 
ut fjernes.  
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Justering. 
 
Har du montert døren riktig og i vater og lodd, skal du i utgangspunktet ikke ha behov for å justere 
døren. Men dersom du må redde inn en liten glipp,  kan du justere hengslene litt. 
Du kan få døren til å knipe eller løsne den litt fra rammen ved å justere på skruen i bilde 1.  
Hvis døren står skjev i rammen, kan du justere ved å skru ut skruen (bilde 2), dra opp splinten (bilde 
3) og skru inn eller ut hengslene fra døren (bilde 4) Skrur du ut vil døren gå fra hengslekarmen 

 

     
 

Vedlikehold. 
 
Alle stålprofiler og håndtak må vaskes og impregneres årlig for å unngå misfarging og korrosjon i metallet. 
En ny dør er veldig ofte forurenset etter produksjonen og dette må vaskes vekk umiddelbart etter fjerning 
av beskyttelse folie.  
Hengsler, lås og lignende skal også smøres årlig med låsolje, silikon, teflon eller grafittspray.  
 

Vi håper du har hatt nytte av veiledningen og at du er fornøyd med produktet. 
Husk at du alltid er velkommen til å kontakte oss med spørsmål angående produktene våre eller 

spørsmål om installasjon. 

 
Dørene er levert med 2 års garanti fra salgsdato. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Vinduspesialisten 

 

   



 

 


