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Gångdörr till båthallarna på Brandholmens båtklubb 

Gör det själv-sats 

Monteringsanvisning 

 

Steg 1  Ta bort befintlig plåt. 

 

Förberedelser: 

Lossa de två första stapsskruvarna i 

underkant samt skruv nummer sex. 

Lossa därefter de sex övre skruvarna (se 

bilden). Lossa och flytta 

skjulnumreringen om det behövs. 

Mät och markera därefter ett hål med 

bredd 1 000 mm och höjd 1 950 mm.  

Breddmåttet är taget från den frigjorda 

plåtkanten och inåt och höjdmåttet är 

taget 100 mm upp ifrån underkant av 

plåten och sträcker sig därifrån 1 950 

mm.  

Använd därefter en plåtsax eller helst en 

plåtnibbler för att skära bort plåten.  

Obs! Borttagen plåt skall återanvändas 

på den kommande dörren så var försiktig 

när plåten skärs bort. 

 

 

1 950 mm 

1 000 mm 

100 mm 

Bild 1 
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Steg 2 Montera dörramen 

 

Förberedelser:       

Såga av mittenregeln 1 000 mm från 

den yttre stående regeln på 

skjutdörren. Demontera därefter 

vinkeljärnet (röd cirkel) och spara 

det. Om möjligt kapa därefter bultar 

för låsanordningen (stående regeln) 

så mycket det går alternativt gör 

avfasning/hål i dörramen så att den 

sedan kan placeras mot den stående 

regeln. 

Ramen fästs med fastkilningen 

mellan den stående regeln i ytterkant 

och den liggande mellanregeln. 

Skruva dessutom fast den med 

lämplig 80-90 mm träskruv i den 

yttre stående regeln samt återanvänd 

vinkeljärnet och fäst det mot 

bottenregeln och skruva in i ramen. 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 mm 

Vinkeljärn ny 

placering 

 

Bultar 

Bild 2 
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Steg 3  Klä in dörramen med plåtbleck 

 

När dörramen är på plats skall 

öppningen kläs in med bifogade plåtbleck. 

Börja med att montera överblecket. Den 

längsta delen av blecket skjuts upp 

innanför plåten och dikt an mot 

dörramen och skruvas fast med 

stapsskruv. Fortsätt sedan med att 

montera tröskeln och sedan sidoblecken 

med montageskruv. 
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Steg 4 Tillverka dörrbladet 

 

Justera dörrbladsramen med bifogade 

plåttrianglar genom att skruva fast dem i hörnen 

diagonalt för att på så sätt se till att dörren inte 

”slår sig”, se bild 4. Montera den borttagna 

plåten på dörrbladsramen. Plåten bör mäta ca 

1880x880 mm så den behöver sannolikt 

finjusteras lite. Skruva fast plåten i mittenregeln 

av dörrbladsramen och i underkantens regel med 

stapsskruv. Montera sedan bifogade plåtbleck. 

Skruva fast sidoblecken först och sedan 

överblecket, använd montageskruv (se bild 3). 

 

 

Steg 5 Montera gångjärnen 

Skruva fast gångjärnen i dörramen med ett 

centrummått till gångjärnsarmen på 370 mm 

mätt från ytterkanten av dörramen. 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4 

Bild 4 

Bild 5 

Ovankant ram till 

centrum beslag       

370 mm (steg 5) 
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Steg 6 Montera dörrbladet 

Häng upp dörrbladet och skruva fast gångjärnsarmarna i dörrbladets reglar med 60 mm 

träskruv. Justera vid behov. 

 

 

 

Steg 7 Montera låsöglor till hänglås 

Skruva fast låsöglorna på önskad höjd i dörrbladet resp. ramen med ett par centimeters 

mellanrum och sätt därefter dit önskat hänglås. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 8  Nu är du klar. Luta dig tillbaka, ta något svalkande och 

klappa dig för bröstet! Du har gjort det själv! 

Bild 6 


