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INNERDÖRRAR MED I-KARM
Ekstrands I-karm är en konstruktion som integrerar karmen i väggen. Med I-karmen får man en enkel och 

stilren design. I-karmen är utvecklad för att vara en integrerad del av väggen. Den är helt i trä och har dolda, 

justerbara gångjärn av hög kvalitet. I-karmen är ett tillval som kan 

fås till valfri innerdörr ur Ekstrands TYP 1 sortiment.

OBS! I-karm har annorlunda karmyttermått. I-karmens yttermått 

är 936x2113 för standard M9x21 (825x2040 mm) dörrblad. Den 

är avsedd för dolt montage i 118 mm vägg bestående av 70 mm 

regel och ytskikt av gipsskiva på OSB-skiva. Karmen kan anpassas 

efter andra väggkonstruktioner och/eller väggtjocklekar. Levereras 

som standard med komforthöjande och ljuddämpande tätningslist.

MODULMÅTT KARMYTTERMÅTT
I-KARM i mm

DÖRRBLAD
i mm

7 x 20  736 x 2013 625 x 1940

8 x 20  836 x 2013 725 x 1940

9 x 20  936 x 2013 825 x 1940

10 x 20 1036 x 2013 925 x 1940

7 x 21  736 x 2113 625 x 2040

8 x 21  836 x 2113 725 x 2040

9 x 21  936 x 2113 825 x 2040

10 x 21  1036 x 2113 925 x 2040

11 x 21 1136 x 2113 1025 x 2040

12 x 21 1236 x 2113 1225 x 2040

13 x 21 1336 x 2113 1225 x 2040



I -KARM FÖR UTÅTGÅENDE DÖRRAR

MONTERING AV I-KARM 
FÖR UTÅTGÅENDE DÖRRAR
För dörrbladsmått 825x2040 är karmens yttermått 936x2113.

I-karmen är avsedd för dolt montage i en 118 mm vägg som består av 70 mm regel, 11 mm OSB och 13 mm gipsskivor.

Karmen skall monteras i väggen innan gipsskivorna sätts. När gipsskivorna väl är på plats kan karmen inte längre 

justeras. Det är därför viktigt att karmen justeras in noggrant och det görs lämpligast med dörren hängd i karm. Efter 

justering av karm demonteras dörrbladet och förvaras på skyddad plats.

Notera att gångjärnsskruvarna kan titta fram i falsen på karmens baksida. För att undvika att gipsskivan buktar ut över 

skruvarna bör urtag göras i gipsskivans baksida. 

Det är viktigt att även gipsskivan ovanför karmen har en spacklingsfasning för att ge en snygg övergång till karmen. 

Tänk på att vara extra noggrann vid spackling, sättning av väv och målning i anslutning till karmen.

Eftersom karmen monteras tidigt i byggfasen bör den skyddas under resten av byggtiden.

Om golvlist ska användas i dörrens anslutning finns risk att dörrbladet vid stora öppningsvinklar bryts loss ur karmen. 

Försäkra er därför om att dörrbladet aldrig kan komma i kontakt med golvlisten.

Använd gärna dörrstopp.

 Gips 13mm 

 Gips 13mm 

 OSB 11mm 

 OSB 11mm 

  Isolering Regel 70x45
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För dörrbladsmått 825x2040 är karmens yttermått 936x2113.

I-karmen är avsedd för dolt montage i en 118 mm vägg som består av 70 mm regel, 11 mm OSB och 13 mm gipsskivor.

Karmen skall monteras i väggen innan gipsskivorna sätts. När gipsskivorna väl är på plats kan karmen inte längre 

justeras. Det är därför viktigt att karmen justeras in noggrant och det görs lämpligast med dörren hängd i karm. Efter 
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Inåtgående dörrar kan inte öppnas mer än 90 grader. Dörrstopp rekommenderas för att förhindra större öppningsvinklar.
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