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SKJUTDÖRRAR MED POCKETKARM



EKSTRANDS POCKETKARM

MODULMÅTT HÅLMÅTT  
i mm

DÖRRBLAD
i mm

7 x 21  1300 x 2100 625 x 2040

8 x 21  1500 x 2100 725 x 2040

9 x 21  1700 x 2100 825 x 2040

10 x 21  1900 x 2100 925 x 2040

11 x 21  2100 x 2100 1025 x 2040

12 x 21  2300 x 2100 1125 x 2040

13 x 21  2500 x 2100 1225 x 2040

• Väggsektion för väggtjockleker 98 och 123 mm
• Max höjd M25 

• Tillval
• Softclose finns som tillval
• Borstlist runtom finns som tillval
• Parskjut med syncro finns som tillval

Pocketkarm inkl. väggsektion för infälld skjutdörrslösning i vägg. Smart konstruktion som inkluderar väggsektion 
(exkl.gips). Alla delar levereras färdigkapade och systemet finns för två olika väggtjocklekar. Levereras i vitlackerat, 
ek eller mot beställning obehandlad furu. “Softclose” finns som tillval och på pardörrar kan “syncro”- funktion 
beställas till, det senare innebär att dörrblad två följer med när man skjuter dörrblad ett.  

Infällda skjutdörrar levereras komplett med karm och 
väggsektion, s.k “pocket” system. Allt utom gips ingår. 
Pocketkarmen levereras för två väggtjocklekar, 98 mm 
och 123 mm. Observera att vissa glasdörrar kräver 123 
mm dimension för att dörren skall få plats i vägghålet. ENKELDÖRR
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123 MM POCKETKARM

123 MM POCKETKARM MED DUBBLA SKIVOR

RITNINGAR
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S N I T T  I  VÄ G G S N I T T  I  O VA N K A N T

98 MM POCKETKARM

RITNINGAR

  

98

Dörrbladstjocklek max 42 mm

98

20 30 30 30

(Dörrbladsbredd x 2) +30

  

10

45

D
ör

rb
la

ds
hö

jd
 +

 5
5

15

6.5



MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

A

H-1 H-2 H-3 H-4 I J K L

B C D E F G

A Skjutdörrsskena 1 st

B Gavelbräda 1 st

C Bakkant 1 st

D Rälssockel med stålprofiler 2 st

E Lång sockel 2 st

F Kort sockel 2 st

G Spiklist 6 st

H-1 Skruvar för karmmontage 4 st

H-2 Skruvar för hängfäste/karmmontage 10 st

H-3 Skruvar för styrstift 2 st

H-4 Skruvar för spiklister 26 st

I Hjul 2 st

J Monteringsfäste för styrstift 1 st

K Styrstift 1 st

L Hängfäste 2 st



MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

Om dörrbladets höjd är 194 cm ska alla stående delar kapas 10 cm upptill.
Se till att du har en ren monteringsyta som är tillräckligt stor för den färdigmonterade karmen.

Placera skjutdörrsskenan och bakstycket med gummipropp på 
ett jämnt underlag. Fäst bakstycket på skjutdörrsskenan med 
2 st 30 mm skruvar, H-2. Se till att gummiproppen pekar inåt i 
karmen. Genom att göra detta visar markeringen på ryggskivan 
var spiklisterna av stål ska placeras i stålprofilerna på rälslisten.

1

3

5

2

4

6

Fäst gaveln till skjutdörrsskenan med 2 st 50 mm skruvar, H-1. 

Fäst båda rälslisterna med stålprofiler på skjutdörrsskenan 
med 2 st 50 mm skruvar, H-1. Fäst en rälssockel på varje sida 
av karmen.

Fäst var och en av spiklisterna på den bakre skivan  
med 2 st 20 mm, H-4.

Haka fast stålspiklisterna i stålprofilen på rälslisten.

Den utskjutande delen på styrtappens monteringsram måste 
pressas in i springan mellan stålprofilerna och spetslisterna. 
Plaststyrstiftet ska fästas på styrstiftets monteringsfäste efter 
att ramen har installerats i väggen.



MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

VÄGGMONTAGE

INSTALLATION AV DÖRRBLAD

Om något golv som är tjockare än 7 mm ska läggas måste 
hela skjutdörrskarmen höjas från golvet med samma höjd  
som golvet.

Fäst styrstiftet i golvet, använd 2 st 20 mm skruvar, H3.

Använd skyddsskruvarna vid montering av väggskivor. Använd 
lim på var och en av spikremsorna för att stabilisera väggen. 
Var noga med att inte få några skruvar eller spikar genom 
spiklisterna, då skadar du dörrbladet.

Skjutdörrskarmen ska försiktigt lyftas in i öppningen i väggen, 
och monteras vågrätt på karmen.

Placera den långa och den korta sockeln och plastpåsen med 
hjulen i öppningen på skjutdörrskarmen tills dörrbladet är klart 
att monteras.

Hängfästena ska fästas på dörrbladet 50 mm från dörrbladets 
kant, använd 4 st 30 mm skruvar, H2, på varje hängare. Se till 
att fästen är i mitten av dörrbladet.

Använd skiftnyckeln för att reglera höjden och vinkeln på 
dörrbladet genom att vrida på de hängande bultarna som är 
monterade på rullvagnarna.

Dra åt muttrarna på de hängande bultarna för att få dem att 
låsa stadigt på hängfästet i dörrbladet. Spika fast den långa 
sockeln på varje sida av dörröppningen. Det ska finnas ett 
utrymme på ca 5 mm på varje sida mellan dörrblad och långa 
lister. Till sist spikas de korta listerna på samma sätt ovanpå 
dörrbladsöppningen.

Skjut in hjuluppsättningarna i styrskenan och dörrbladet hakas 
fast på hängarens fästen. Haka först på hängaren som är 
närmast väggöppningen, skjut in dörren en bit i väggen och 
haka sedan på den andra.
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MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

POCKETKARM SOM PARDÖRRSKARM

OM DÖRRBLADET INTE RÖR SIG LÄTT

Två vanliga skjutdörrskarmar kan användas för detta ändamål. 
Man monterar två karmar – en i vardera riktningen, och en använder inte någon av ändkanterna.  
Tänk på att beställa 2 st dörrstoppare som ska fästas på glidskenan så att dörrbladen stannar  
på rätt plats i mittöppningen.

Spåret i botten av dörrbladet är för hårt för styrtappen.

Vid montering av väggskivor har skruvar eller spikar  
gått igenom spiklisterna och hindrar dörrbladet från  
att röra sig fritt.

Dörrbladet skaver mot golvet eller styrtappen.  
Justera dörrbladets höjd/vinkel.

Det finns något i väggöppningen som blockerar  
dörrbladets fria rörelse.
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MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

A

H-1 H-2 H-3 H-4 I J K

B C D E F G

A Skjutdörrsskena 1 st

B Gavelbräda 1 st

C Bakkant 1 st

D Rälssockel med stålprofiler 2 st

E Lång sockel 2 st

F Kort sockel 2 st

G Spiklist 8 st

H-1 Skruvar för karmmontage 4 st

H-2 Skruvar för hängfäste/karmmontage 10 st

H-3 Skruvar för styrstift 2 st

H-4 Skyddsskruvar 26 st

I Hjul 2 st

J Styrstift 1 st

K Hängfäste 2 st



MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

Om dörrbladets höjd är 194 cm ska alla stående delar kapas 10 cm upptill.
Se till att du har en ren monteringsyta som är tillräckligt stor för den färdigmonterade karmen.

Placera rälslisten med stålprofilerna och bakkanten med 
gummipropp på ett jämnt underlag, så att ändarna på alla 
tre delar blir jämna i änden. Genom att göra detta visar 
markeringen på bakkanten var spiklisterna ska placeras i 
stålprofilerna.
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Använd en hammare för att få in spiklisterna i stålprofilerna 
tills hullingarna i stålprofilerna har kommit in i urtagen i 
spiklisterna. Se till att spiklisterna monteras med eventuella 
snedvridningar utåt för att förhindra att dörrbladet kommer i 
kontakt med spiklisterna.

Spika fast spiklisterna på den bakre skivan med 
gummiproppen inåt i ramen. För att få ramen rätt  
vinklad – använd ett ängelverktyg. Fäst skjutdörrsskenan på 
bakplattan, använd 2 st 30 mm skruvar, H-2.

Montera gaveln i änden av skjutdörrsskenan, använd 2 st 50 
mm skruvar, H-1.

Skjut sedan försiktigt in rälslisten med stålprofilerna på 
skjutdörrsskenan, fäst med 2 st 50 mm skruvar, H-1.

Den utskjutande plastdelen på styrstiftet måste pressas in i 
springan mellan stålprofilerna och spikremsor.



MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

VÄGGMONTAGE

INSTALLATION AV DÖRRBLAD

Om något golv som är tjockare än 7 mm ska läggas måste 
hela skjutdörrskarmen höjas från golvet med samma höjd  
som golvet.

Fäst styrstiftet i golvet, använd 2 st 20 mm skruvar, H3.

Använd skyddsskruvarna vid montering av väggskivor. Använd 
lim på var och en av spikremsorna för att stabilisera väggen. 
Var noga med att inte få några skruvar eller spikar genom 
spiklisterna, då skadar du dörrbladet.

Skjutdörrskarmen ska försiktigt lyftas in i öppningen i väggen, 
och monteras vågrätt på karmen.

Placera den långa och den korta sockeln och plastpåsen med 
hjulen i öppningen på skjutdörrskarmen tills dörrbladet är klart 
att monteras.

Hängfästena ska fästas på dörrbladet 50 mm från dörrbladets 
kant, använd 4 st 30 mm skruvar, H2, på varje hängare. Se till 
att fästen är i mitten av dörrbladet.

Använd nyckeln för att justera höjden och vinkeln på
dörrbladet genom att vrida de hängande bultarna som är 
monterade på hjulvagnen.

Dra åt muttrarna på de hängande bultarna för att få dem att 
låsa stadigt på hängfästet i dörrbladet. Spika fast den långa 
sockeln på varje sida av dörröppningen. Det ska finnas ett 
utrymme på ca 5 mm på varje sida mellan dörrblad och långa 
lister. Till sist spikas de två korta listerna på samma sätt ovanpå 
dörrbladsöppningen.

Skjut in hjuluppsättningarna i styrskenan och haka fast 
dörrbladet på hängfästen. Haka först på hängfästet som är 
placerad närmast väggöppningen, skjut på dörren en bit 
längre in i väggen och haka sedan på den andra.
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MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

POCKETKARM SOM PARDÖRRSKARM

OM DÖRRBLADET INTE RÖR SIG LÄTT

Använd två vanliga skjutdörrsramar och montera dem, var och en i en riktning. Det finns inget behov av gavlar vid 
användning av två standard enkeldörrkarmar.

Spåret i botten av dörrbladet är för hårt för styrtappen.

Vid montering av väggskivor har skruvar eller spikar  
gått igenom spiklisterna och hindrar dörrbladet från  
att röra sig fritt.

Dörrbladet skaver mot golvet eller styrtappen.  
Justera dörrbladets höjd/vinkel.

Det finns något i väggöppningen som blockerar  
dörrbladets fria rörelse.
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SKJUTDÖRRSBESLAG

HOPPE SET 1 SKJUTDÖRRSBESLAG
Låsbara skålhandtag 4920 inkl. fingerkopp,  
hakregelkista och slutbleck

HOPPE SET 5 SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålhandtag 4920 inkl. fingerkopp

ALU F94 BORSTAD

ALU F1 

SVART F9714

ALU F94 BORSTAD

ALU F1 

SVART F9714

Ø=59 mmØ=59 mm

ALU 

ALU låsbart

ALU special

ALU special  låsbart

ROSTFRITT

ROSTFRITT låsbart

ALU

ALU special 

ROSTFRITT

ALU

ALU special 

ROSTFRITT

FSB 4263 
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

FSB 4264 
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

FSB 4254 
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

FSB 4254 01
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

ALU

ALU special 

ROSTFRITT

BRONS/SVART

FSB 4265 SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp (låsbar på förfrågan)

Ø=83.5 mm

Ø=50 mmØ=50 mm

ALU 

ALU låsbart

ALU special

ALU special  låsbart

ROSTFRITT

ROSTFRITT låsbart

Ø=83.5 mm L/B=83.5 mm

Ekstrands samarbetar med Europas ledande tillverkare av beslag. Ett designbeslag av hög kvalitet 
förhöjer helhetsintrycket. Flera olika ytbehandlingar och material finns att välja på. Kontakta oss gärna 
om du har speciella önskemål.




