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SKÖNHET
KOMMER INIFRÅN
KVALITATIV DESIGN
Hur dörren monteras i väggen kan ha lika stor effekt på slutresultatet
som dörren i sig. En genomtänkt karmlösning adderar både funktionalitet och estetik som tillsammans med ett vackert dörrblad kommer
att göra underverk för helhetsupplevelsen i rummet.
För att skapa en inredningslösning som lever upp till våra
förväntningar krävs en delikat balans mellan estetik, material och
funktion. Vår vision är att erbjuda våra kunder nya perspektiv med
syfte att inspirera till att skapa unika miljöer som lyfter sin omgivning
och framhäver detaljer.
GENOMTÄNKTA MATERIALVAL
Vi väljer vårt material med största omsorg. Allt trä som används i vår
produktion är FSC-märkt, vilket innebär att det kommer från ett
ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
Det är viktigt att produkterna vi tillverkar har egenskaperna som krävs
för att uppnå kvalitetskraven och passa in i vårt långsiktiga
hållbarhetsarbete. Detta uppnår vi genom att använda solida
material och att blanda modern teknik med gediget hantverksarbete i
tillverkningsprocessen.
Alla karmar vi levererar tillverkas i Sverige av massiv furu i högsta
kvalitet, utan minsta risk för att några kvistar kommer att synas
igenom lacken.
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dörrkarm k01

Klassisk dörrkarm som monteras tillsammans med dörrfoder. Paketet
består av karmsidor och överstycke. Karmen finns i tre olika djup och är
tillverkad av kvistfri furu utan risk för kvistgenomslag i färgen.
I standardutförande levereras karmen komplett med vita snap
in-gångjärn i metall samt komforthöjande tätningslist.

PRODUCT

Dörrkarm k01
Pure White, NCS S 0500

DJUP (MM)

68, 93, 118

GÅNGJÄRN

Snap-in

FÄRG

Valfri NCS-kulör

TÄTNINGSLIST

Ja

MATERIAL

Massiv furu

FOTO

Emma Jönsson Dysell
Kate Imogen Wood
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dörrkarm k02

Utan dörrfoder och med dolda gångjärn är k02 en modern och
minimalistisk dörrkarm. Karmen kan monteras i linje med eller någon
millimeter framför väggen. Vid montering målar eller fogar man direkt
mot baksidan av karmsidorna och därför ska karmen antingen beställas något djupare än väggen alternativt kompletteras med en smyglist
på baksidan.
Karmen är tillverkad av kvistfri furu utan risk för kvistgenomslag i färgen
och finns i tre olika djup. I standardutförande levereras karmen med
dolda gångjärn samt komforthöjande tätningslist.

DJUP (MM)

122, 145 mm

GÅNGJÄRN

Dolda gångjärn

FÄRG

Valfri NCS-kulör

TÄTNINGSLIST

Ja

MATERIAL

Massiv furu
PRODUCT
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Dörrkarm k02
Pure White, NCS S 0500

FOTO

Emma Jönsson Dysell
Kate Imogen Wood

dörrkarm k03

Karmpaket som efter montering döljs i väggen. Karmen är konstruerad
för dolt montage i en vägg bestående av en 70- eller 95 mm regel, 11
mm OSB och 13 mm gipsskivor men kan anpassas efter andra väggkonstruktioner vid förfrågan. Karmen döljs genom väv och målning i
anslutning till karmen.
När dörren är stängd är karm och gångjärn helt osynliga. Observera att
karmen är anpassad för våra dörrblad och därför inte kan användas
tillsammans med innerdörrar från andra fabrikat.

PRODUCT

Dörrkarm k03
Pure White, NCS S 0500

DJUP (MM)

118, 145 mm

GÅNGJÄRN

Dolda gångjärn

FÄRG

Valfri NCS-kulör

TÄTNINGSLIST

Ja

MATERIAL

Massiv furu

FOTO

Emma Jönsson Dysell
Kate Imogen Wood
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dörrkarm k01

DÖRRKARM K01

Skruva ihop karmen med överstycket. Vi rekommenderar att
ni förborrar för att undvika att karmen spricker.

Häng dörrbladet i karmen och kontrollera att dörrbladet
öppnas och stängs utan problem. Montera därefter dörrfoder
för att osynliggöra springan mellan vägg och karm.

Välj om ni önskar en höger- eller vänsterhängd dörr. Ställ
dörrkarmen på plats i hålet i väggen och placera dit din
tröskel. Kila sedan fast karmen med träkilarna och fäst en
skruv på var sida. Kontrollera att karmen är i lod åt alla håll.

Vi rekommenderar dörrstopp för att skydda både dörr och
vägg.

Fäst sedan resten av skruvarna. Kryssmät karmen och
kontrollera så att måttet är lika på båda sidor. Kapa därefter
kilarna i kant med karmen.

dörrkarm k02

DÖRRKARM K02

Börja med att skruva ihop karmen med överstycket. Vi
rekommenderar att ni förborrar för att undvika att karmen
spricker.

Häng dörrbladet i karmen och kontrollera att dörrbladet
öppnas och stängs utan problem.
Tänk på att vara observant vid montering så att dörrbladet
inte tar i eventuell golvlist när det öppnas. Vilken dimension
av golvlist som kan användas beror på hur dörren och listen
monteras.

Välj om ni önskar en höger- eller vänsterhängd dörr. Ställ
dörrkarmen på plats i hålet i väggen. Den skall placeras
antingen i linje med, eller någon millimeter utanför väggen.
Karmen kan kompletteras med smyglist på baksidan. Om
karmen monteras överskjutande målar eller fogar man direkt
mot baksidan av karmen.

Som standard är karmen anpassad för att dörren ska öppnas
utåt men kan vid förfrågan förbereddas för inåtgående
öppning. Den levereras med dolda gångjärn och komforthöjande tätningslist.

Det är viktigt att reglarna är justerade och kryssmätta innan
karmen sätts på plats. Kontrollera att karmen är i lod åt alla
håll och skruva sedan fast karmen i regeln.

Vi rekommenderar dörrstopp för att skydda både dörr och
vägg.

dörrkarm k03

DÖRRKARM K03

Tänk på att karmen skall monteras innan gipsskivorna. Efter
att gipset är på plats går karmen inte längre att justera. Börja
med att skruva ihop karmen med överstycket. Vi rekommenderar att ni förborrar för att undvika att karmen spricker.

Karmen har en fasning för att underlätta spackling mellan
gipsskiva och karm. När gipsskivorna monterats och
spacklats sätts väv som sedan målas för att dölja karmen i
väggen.

Ställ dörrkarmen på plats i hålet i väggen och justera in
karmen. Kontrollera att dörren är i lod åt alla håll och skruva
sedan fast karmen i regeln.

Tänk på att vara observant vid montering så att dörrbladet
inte tar i eventuell golvlist när det öppnas. Vilken dimension
av golvlist som kan användas beror på hur dörren och listen
monteras.

Häng gärna dörrbladet i karmen och kontrollera att dörrbladet öppnas och stängs utan problem.
Plocka sedan bort dörrbladet igen.

Vi rekommenderar dörrstopp för att skydda både dörr och
vägg.
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UTÅTGÅENDE

INÅTGÅENDE
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dörrkarm k01
MODULMÅTT

DÖRRBLAD

KARMYTTERMÅTT

VÄGGÖPPNING

7 x 20

625 x 1940

690 x 1990

700 x 2000

8 x 20

725 x 1940

790 x 1990

800 x 2000

9 x 20

825 x 1940

890 x 1990

900 x 2000

10 x 20

925 x 1940

990 x 1990

1000 x 2000

7 x 21

625 x 2040

690 x 2090

700 x 2100

8 x 21

725 x 2040

790 x 2090

800 x 2100

9 x 21

825 x 2040

890 x 2090

900 x 2100

10 x 21

925 x 2040

990 x 2090

1000 x 2100

dörrkarm k02
MODULMÅTT

DÖRRBLAD

KARMYTTERMÅTT

VÄGGÖPPNING

7 x 20

625 x 1940

690 x 1990

700 x 2000

8 x 20

725 x 1940

790 x 1990

800 x 2000

9 x 20

825 x 1940

890 x 1990

900 x 2000

10 x 20

925 x 1940

990 x 1990

1000 x 2000

7 x 21

625 x 2040

690 x 2090

700 x 2100

8 x 21

725 x 2040

790 x 2090

800 x 2100

9 x 21

825 x 2040

890 x 2090

900 x 2100

10 x 21

925 x 2040

990 x 2090

1000 x 2100

dörrkarm k03
MODULMÅTT

DÖRRBLAD

KARMYTTERMÅTT

VÄGGÖPPNING

7 x 20

625 x 1940

690 x 1990

700 x 2000

8 x 20

725 x 1940

790 x 1990

800 x 2000

9 x 20

825 x 1940

890 x 1990

900 x 2000

10 x 20

925 x 1940

990 x 1990

1000 x 2000

7 x 21

625 x 2040

690 x 2090

700 x 2100

8 x 21

725 x 2040

790 x 2090

800 x 2100

9 x 21

825 x 2040

890 x 2090

900 x 2100

10 x 21

925 x 2040

990 x 2090

1000 x 2100
PRODUCT
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Dörrkarm k01
Grey, NCS S 2502-Y

FOTO

Daniel Holmgrenl

Njord Design AB

hello@njorddesign.se

njorddesign.se

