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1 GENERELLE KRAV  

 
 

1. Ståldører deles i grupper i henhold til bruksområder; som sikkerhetsdører, branndører, 

universelle innerdører for tekniske rom og ytterdører. Hver dørtype har 

konstruksjonsmessige særtrekk for å sikre dørens egenskaper. Levetiden av hver dørtype 

forutsetter forsvarlig og målrettet bruk av døren.  

2. Ved åpning av døren må det ikke brukes mekaniske gjenstander, som kan skade overflaten 

av dørblad og karm. 

3. For å holde døren åpen skal det brukes en dørstopper som er egnet for formålet. Det er 

forbudt å plassere gjenstander mellom dørblad og karm som forhindrer lukking av døren. 

4. En branndør skal som hovedregel være i lukket stilling.  

 
 2  VEDLIKEHOLD  

 
1. Det anbefales å vedlikeholde ståldøren regelmessig, men ikke sjeldnere enn hvert halvår. På 

steder med hyppig bruk, og under påvirkning av aktive miljøforhold anbefales vedlikehold 

hver tredje måned.  

2. Kontroller funksjon av dørens reiler, lås og lukkere ved åpning og lukking av døren. Rengjør 

ved behov åpninger til reiler og låser, og juster lukkerfunksjon. 

3. Rengjør og smør alle sliteflater av låser og reiler med flytende låsolje. 

4. Kontroller at skruene til låser, håndtak, reiler og lukkere er godt festet. Stram til ved behov. 

5. Kontroller branndørens fløyer lukker jevnt og funksjon av automatiske reiler. Juster ved 

behov. 

6. Kontrollere dørhengsler og smør hengselens aksler og lagre med fast smøring. 

7. Kontroller mellomrom mellom karm og dørblad, pakninger og deres funksjon. Skift ut 

pakningen ved behov. 

8. Kontroller at elektriske låser, sluttstykker og mekanismer for å holde døren i åpen stilling 

fungerer forsvarlig ved åpning og lukking. Både manuelt og ved bruk av styrebrytere. 

9. Ståldører med glassåpning; kontroller pakninger for innfesting av glass, deres tilstand og 

innfestning. 

10. Kontroller ståldørenes lakkerte flater for eventuelle skader. Utfør nødvendige reparasjoner 

av den lakkerte overflaten ved behov. 

11. For rengjøring og vedlikehold av dørens lakkerte overflate bruk rengjøringsmidler som 

fortynnes med vann. Det er forbudt å bruke løsemidler som inneholder aceton, 

nitrofortynner og bensin. 

12. Kontroller at produktet ikke er under strømbelastning. I motsatt tilfelle slå av strømmen av 

og utfør jording av produktet. Elektrisk arbeid skal kun utføres av en kvalifisert elektriker. 

 

.  

 

Unnlatelse av å utføre vedlikehold av døren og ikke hensiktsmessig bruk vil kunne medføre 

til brudd på garantiene.  
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Produktfakta 

Ståldørene leveres etter følgende spesifikasjoner:                                                                                            

Døren er testet etter standarden EN 1634-1:2008, og sertifiseres etter standarden EN 13501-2.  

(vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre): 

Konstruksjon Materialer 

Karm Pulverlakkert 1,5mm forzinket stål 

Tetningslist Pakning i silikon montert på karm 

Dørbladtykkelse  64mm  

Overflate dørblad Pulverlakkert 1,0mm forzinket stål 

Isolasjon Ildfast stenull 

Terskel 20mm Rustfri stål 

Låsekasse ASSA 565 

Hengsler Hengsler med kulelager 

Brann/lyd EI60 Rw40dB 

Røyk klasse Sa og S200 

Korrosjonsklasse C3 

 

Reklamasjon: 

Reklamasjoner behandles i samsvar med NS 8409. Det forutsettes at monterings- og 

vedlikeholdsanvisninger er fulgt (se eget avsnitt). 

Skader:  Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge/maling.     

Test bør utføres på lite synlig sted. 

Hengsler: Hengsler smøres etter behov. 

Låskasser: Låskasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal normalt ikke etterbehandles. 
 Kan Smøres etter behov. Låskasse må da kun smøres med låsefett eller låsespray. 

Terskler: Rustfrie terskler må ikke bones. Dersom de bones må man se til at dør står i åpen 

stilling til bonevoksen er helt utherdet. 

Merking: Fabrikkmontert merking må ikke skjules/overmales/fjernes. 

Dør/karm:  For å sikre optimal funksjon mellom dør og karm så kan det til tider være behov for  
å måtte etter justere (stramme/løsne) karmens innfestning i vegg, hengsler, lås eller 
annet beslag,  eventuelle skåter og heve/senketerskler inkludert. 
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Generelt mottak/lagring: 

Leveranse mottak:                                                                                                                    

Kontroller varene nøye så ingen transportskader forekommer og at leveransen inneholder oppgitte antall 

kolli. Før reklamasjon gjelder: 

• Synlige transportskader skal noteres på fraktbrev før det signeres. 

• Savnes gods ved mottak, skal dette noteres på fraktbrev før det signeres. 

• Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meldes til transportør umiddelbart og senest 

innen 7 dager etter mottak. 

Om transportskaden eller det savnede godset gjelder et krav mot Nordicdoor, skal dette meldes til 

Nordicdoor umiddelbart. 

Reklamasjon:                                                                                                                                         

NS 8409 §12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak. Eventuelle synlige skader på 

varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene ukvittertes. Andre reklamasjoner 

skal varsles så snart som mulig.  

Legg inn reklamasjon via hjemmesiden, alternativ via epost til reklamasjon@nordicdoor.no                                           

For å sikre best mulig reklamasjonsoppfølging skal følgende informasjon følge med reklamasjonssaken fra kunde: 

o Ordrenummer 

o Posisjonsnummer/dørnummer (og bilde av etikett på topp/side av dørblad) 

o Kort beskrivelse av skade 

o Bilder av skade  

o Kontaktperson 

o Kontaktinformasjon: Telefonnummer/epost Leveringsadresse 

Lagring:                                                                                                                                               

Dører og karmer skal lagres stående eller liggende på stabilt underlag med minst 10 cm avstand til gulv. 

Vær obs på fabrikkmontert beslag, dette må ikke skades eller skade inntilstående/-liggende dører. Beslag 

etc. som leveres separat skal oppbevares innendørs. Påse at interne transporter ikke skader produktene 

eller emballasjen slik at overflateskader oppstår. 

Øvrig:                                                                                                                                                             

Monteringsveiledning følger med produktet. Dørbladets tillatte/toleranse for kuving er 2mm/meter.   

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tetteslike 

avvik. Kvaliteten på overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter. Det skal være normale 

lysforhold. 
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