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Montageanvisningar - fasta karmar

Gör så här:

1. Skruva fast nivåregleringsklossar i vägghålets nederkant. Se till att en kloss placeras under
varje karmsida (klossens ytterkant får vara max 100 mm in från karmens ytterkant) samt under
ev poster. Är karmen bred kan ytterligare nivåregleringsklossar behövas, som då fördelas på jämt
avstånd.

*Om annan kloss än nivåregleringskloss an-
vänds skall denna vara av hårt, fuktavvisande
material tex hårt trä eller plast. Observera att
klossarna måste hålla minst 20 mm mindre
bredd än karmen för att medge obruten drev-
ning och tätfog.

2. Kontrollera med vattenpass att karmen kommer att stå horisontellt. Justera detta vid behov
genom att höja eller sänka nivåregleringsklossarna.
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3. Skruva i karmhylsor i karmen utifrån i samtliga förborrade hål** med insexnyckel
eller montageverktyg, (karmhylsor kan levereras förmonterade från tillverkaren).

**Om karmen ej har förborrade hål för karmhylsa: mät ut hålens placering och borra från karmens 
insida rakt igenom karmen med 14 mm borr. För placering av hål för karmhylsa hänvisas till följande 
svenska standarder: fönster, fasta karmar och altandörrar SS 81 73 32;  ytterdörrar SS 81 70 52.
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8. Skruva ut karmhylsorna på var sida, så att de ligger an mot vägghålets sidor.

6. Fäst klossar på vägghålets utsida som stöd så att karmen inte faller ut.

7. Lyft in karmen i vägghålet från insidan och placera den på nivåregleringsklossarna.



5

9. Kontrollera med vattenpass så att karmen är helt rak i alla sidor och
varken lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Justera vid behov ge-
nom att lossa karmhylsorna, räta upp karmen och sedan skruva ut hyl-
sorna igen.

10. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten
är lika. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna
ut eller in, så att karmen flyttas i sidled.

Karmsida



11. Skruva ut ev. kvarvarande karmhylsor så att de ligger an
mot vägghålets sidor.

12. Skruva fast karmen i väggen***. OBS! Samtliga fästhål skall användas! Använd skruv som
är avsedd för det aktuella väggmaterialet (trä, betong etc).

***Använd skruv som är avsedd för det aktuella väggma-
terialet (trä, betong etc). Skruven skall gå in minst 45 mm 
i väggstommen och ha ett korrosionsskydd motsvarande 
minst 12µm.


