
Vi har utökat vårt sortiment av klossar för golvlister 
& foder

Läs gärna igenom hela denna text, här finns en del 
råd och tips som kan vara bra att veta innan Du 
beställer vilket material Du skall använda.-

Det är inte alltid lätt att kapa exakt rätt längd på 
listerna och kapar man aldrig så lite för kort så 
uppstår det en irriterande glipa. Är det riktigt illa så 
får man kapa en ny bit för att det skall se bra ut. 
Med onödigt spill som följd. Med våra innerhörn 
och ytterhörn så kan Du kapa rakt utan gerning  
c.a 5 mm fel utan att det gör något. Klossarna tar 
upp denna skillnad samtidigt som Du får ett snyggt 
montage utan gerning.  Ytterhörn på lister får 
vanligtvis mycket stryk vid dammsugning, med våra 
ytterhörn får Du ett skydd som håller länge och som 
går att byta ut.

 

MONTAGEBESKRIVNING
Observera att nedan mått är angivna efter idealis-
ka förhållanden och rätt vinklar.  Vanligtvis är detta 
inte fallet i hus så var noga med att kontrollera de 
faktiska förutsättningar i Ditt hus innan kapning av 
listerna. En god regel är att det är alltid bättre att 
kapa lite för långt och prova, sedan märka av och 
kapa mer exakt. Clipsen gör det lätt att prova sig 
fram.  Med den principen slipper Du slänga lister 
för att Du har kapat för kort. Vid skarvning av lister 
så försök att alltid ha de  fabrikskapade sidorna 
mot varandra. Kapa alltså listerna alltid på den 
sida som klossarna skall sitta.

 

YTTERHÖRN
Medger c.a 8mm justeringsmån.

Kapa listen rakt  så att den är minst 7 mm ifrån 
hörnkanten. Sätt listerna på clipsen. Lägg i kablar 
och sätt på locket.  Tryck på hörnet från sidan så 
att trä-chimset går in i spåret på ena listen. För 
att öka hållfastheten på  rekommenderar vi att 
limma ytterhörnen efter att Du har kollat att allt sit-
ter perfekt.  Använd ett flexibelt lim som kan fylla 
ut eventuella hålrummet mellan kloss och list  ( ej 
vanligt trälim).

 

 

 

TUMMEN MITT I HANDEN...  
INGA PROBLEM ANVÄND VÅRT JUSTERBARA KLOSS SYSTEM 
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INNERHÖRN KANALLISTEN (KABELDÖL-
JANDE)
Medger ca 8 mm justeringsmån

Kapa listerna rakt  så att det 20 mm från väggen. 
Med justermånen kan Du kapa så att måttet från 
väggen max är ca 28 mm Lägg i kablar och sätt 
på locket på listen. Tryck i hörnet rätt uppifrån 

INNERHÖRN KANALLISTEN FLEXI (HOMO-
GEN LIST)
Medger ca 8 mm justeringsmån

Kapa listerna rakt så att de är 22 mm från väggen. 
Med justermånen kan Du kapa så att måttet från 
väggen max är ca 30 mm. Tryck på hörnet rätt 
uppifrån.

Ytterhörn

FoderklossarAvslut

innerhörn



 

MONTAGE AV DÖRRFODER MED FODER-
KLOSSAR
Foderklossarna använder Du om Du vill ha ett 
proffsigt och estetiskt bra resultat utan att behöva 
vara gerningsexpert. Våra foder har kanaler som 
standard om man senare vill dra kablar runt en 
dörröppning.

Vid val av foder så kan man utgå från 2 olika 
förutsättningar. Vill man ha klossar bara i d övre 
hörnen så rekommenderar vi att välja ett foder som 
är tjockare än golvlisterna. T.ex ett 16 mm foder 
till 12 mm list, då sluter golvlisten till mot fodret 
utan att lämna någon synligt glipa  mellan list och 
foder.  Vill man ha samma dimension på foder ock 
list och slippa denna synliga glipa kan vi levera 
mot beställning foder/sockel klossar med samma 
justerbara funktion som foder/foderklossarna.

Kontrollera att karm och vägg sitter någorlunda  
jäms med samma linje för att få ett fullgott resultat

Montera de medlevererade montageskenorna med 
jämna  avstånd 4 st på var karmsida och 2 st på 
överstycket (se bild) med mothållen mot yttersidan 
på karmen. Måttet mellan skenorna i hörnen skall 
vara min  5 mm och max 10 mm Detta gör så att 
fodret i de flest förekommande standardkarmar 
kommer med rätt avstånd från innersidan av kar-
men och att låskolv etc går fria från fodret. Provmät 
alltid innan montage av skenorna så att låskolv går 
fri från dörrfodret. Ett enkelt sätt är att testa måtten 
är att kapa en liten bit på fodret, sätta denna på 
skenan och mäta på karmen.
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Om karmen är utav sådant mått att skenan måste 
monteras på annat sätt så kan Du t.ex spika eller 
limma på salningslister på sidan av dörrkarmen 
före att uppnå rätt mått.

Tryck på fodret från golvet och uppåt. Alla foder-
bitarna monteras innan foderklossarna. Tryck på 
foderklossarna.

Om det bildas glipor mellan fodret och väggen 
eller karmen beror detta på att karmen inte sitter 
tillräckligt jäms med väggen. Är det för stora skillna-
der så montera om dörrkarmen. Vid mindre glipor 
kan man med ett flexibelt MS lim (typ Saba Seal-
tack 700)  limma eller fylla ut glipan. Skall man 
limma så kan man använda en bra tejp att hålla 
fodret emot karmen/väggen tills att limmet har 
härdat. Överskottslim kan man släta ut som en fog. 
Fukta fingertoppen med vatten uppblandat med 
lite diskmedel. Limmet härdar genom att det dra 
till sig fukt. MS lim från Saba gulnar inte som t.ex 
acrylfogmassa. Blir det en glipa mellan kloss och 
vägg beroende på måttskillnad. Sätt en lim klick på 
i övre hörnet på insidan klossen och tryck dit.

 

5-10mm

5-10mm


