
INDVENDIGE DØRE  

Her finder I generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje af dørene.  

VEDLIGEHOLDELSE 

Dørene må ikke fastholdes med kiler eller lignende, da dørene herved kan blive skæve. 

Brug i stedet en dørholder til at fastholde døren. 

OBS Døre med brandklassifikation det vil sige døre med dørpumpe må IKKE tvinges til at 

være i åben position. 

Tape og klistermærker må ikke klistres på dørene, da det kan ødelægge dørens 

overflade. Ophængning på dørene frarådes, og sker på lejerens ansvar. Der må under 

ingen omstændigheder bores i dørene, herunder gælder også døren ind til 

teknikrummet. 

Komponenterne:  

Alle bevægelige dele og beslagkomponenter på dørene samt låse/dørpumper skal 

smøres med smørmiddel som det fremgår i bygningsdelskortet fra leverandøren. Det 

anbefales at smøre dørene to gange om året eller efter behov.  

Pinolskruen:  

Hvis dørgrebet bliver løst, skal pinolskruen spændes (se billede til højre).

Slutblikket:  

Hvis de indvendige døre ikke lukker ordentligt, er der mulighed for at 

justere disse.  

For at justere døren (se billede til højre) skal den lille del af slutblikket der 

hedder ”tungen” justeres/vrides, ved at bruge en flad skruetrækker til 

henholdsvis at vippe de små takker (A) i slutblikket ind (Grøn pil) eller ud 

(Gul pil), alt efter om døren er svær at lukke eller klaprer.  

Start med at vride tungen et par millimeter ud. Luk døren og mærk om 

det går den rigtig vej.  

Hængsle justere:  

Med tiden kan de indvendige døre begynde at hænge, især 

hvis de anvendes til at hænge genstande på. Men dørene er 

justerbare og kan reguleres ved hjælp at skruerne, der er indsat i 

hængslets top og bund. Juster døren således at den ikke går på 

bund- eller topstykket i karmen.  

Hvis justeringen ikke er nok, skal der tages kontakt til viceværten.  

A



Badeværelsesdøren:  

Døren til badeværelset er i bunden forseglet med syntetisk lak. Efter behov skal døren 

have et nyt lag lak for at kunne holde til fugten og dampen inde fra badeværelset uden 

der opstår fugtskader på døren.   

RENGØRING: 

Døre:  

Rengør dørene i varmt vand. Anvend en blød klud, der er hårdt opvredet, og tør altid 

døren efter med en tør klud. Det er vigtigt at dørene ikke overrisles med vand, da det 

kan ødelægge dem. Fedtpletter, skosværte o. lign. fjernes som ovennævnt, eller kontakt 

viceværten for anvendelse af rengøringsmiddel.  

Der må ALDRIG anvendes ståluld, skurepulver eller andre former for rengøringsmidler 

med slibende effekt, da det ødelægger dørens overflade og medfører slibespor.  

Dørgreb: 

Anvend rent vand og en hårdt opvredet klud, tør efter med en tør klud.  



BYGNINGSDELSKORT 

Indvendige døre 

Side 1 af 2

Model: Indvendige døre: 

 Model: Celledør – farve NCS 0502 med Snap-In hængsler 

Producent:

Indvendige 

døre: 

Navn: Swedoor, Jeld-Wen

Adresse: Danmarksvej 9, 9670 Løgstør

Kontaktoplysninger: 70 13 05 30

Leverandør:

Navn: Skjøtt tømrer & snedker ApS 

Adresse: Svendborgvej 21, 9220 Aalborg øst 

Kontaktoplysninger: Mail: info@ne-skjott.dk  

Tlf: 98133601 

Placering: 

Indvendige døre - Alle indvendige døre i lejligheden, som IKKE er en entredør, eller 

skydedøre. 

Drift af produkterne: 

Genneralt:  

Døren skal altid gå let og lukke selv. Den må ikke gå på karmen eller bundstykket og 

skal tjekkes 1 gang om året. Hængslerne smøres 1 gang årligt og tætningslisterne skal 

holdes rene for snavs og støv.

Vedligeholdelse af produktet:

Døren til badeværelset: 

Efter bad, skal døren tørres af på indvendig side (den siden der vender ind imod badeværelset), 

så der ikke løber kondensvand ned i bunden af døren.  

Genneralt:  

Ved problemer med at lukke eller åbne dørene, skal døren justeres hurtigst muligt.  

Rengøring: 

Genneralt:  

Dørene skal rengøres med en blød klud vredet op med varmt vand. Efter rengøring af 

overfladerne aftørres altid med en tør klud, de skal rengøres hver 6 måneden eller efter 

behov.   



BYGNINGSDELSKORT 

Indvendige døre 

Side 2 af 2

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 

Bilag 8 



BYGNINGSDELSKORT 

Brand- og entredør 

Side 1 af 1

Konstruktionsbeskrivelse: •Farve:                      Hvid NCS0502, Sort Ral9005 

•Beslag:                       3/std Swedoor 

•Produktbeskrivelse: Trækarm og træpladedør 

Producent:

Navn: Swedoor, Jeld-Wen 

Adresse: Danmarksvej 9, 9670 Løgstør

Kontaktoplysninger: 70 13 05 30

Leverandør:

Navn: Skjøtt tømrer & snedker ApS 

Adresse: Svendborgvej 21, 9220 Aalborg øst 

Kontaktoplysninger: Mail: info@ne-skjott.dk  

Tlf: 98133601 

Indbygningsår:

2020/2021  

Placering: 

Entredøre til lejligheder 

Besigtigelsesanvisning: 

Døren skal altid gå let og lukke selv. Den må ikke gå på karmen eller bundstykket og 

skal tjekkes 1 gang om året.  

Derudover skal alle lukkemekanismer tjekkes om de er funktionsdygtige samt 

brandpastalister og tætningslisterne er intakte. 

Vedligeholdelse af produktet:

 Hængslerne smøres 1 gang årligt og tætningslisterne skal holdes rene for snavs og 

støv.  

Rengøring: 

Lakerede eller fabriksmalede dørplader og karme skal rengøres med en blød klud 

vredet op med varmt vand. Efter rengøring af overfladerne aftørres altid med en tør 

klud, de skal rengøres hver 6 måneden eller efter behov.    

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 

Bilag 8  

































BYGNINGSDELSKORT 

Komponenter til dørene 

Side 1 af 2

Komponenter: Entredør:  

Dørhåndtag             

Lås  

Hængsler  

Indvendige døre:  

Dørhåndtag             

Lås  

Hængsler  

Ruko Scanflex 19 mm L-formet 

Ruko oval - enslukkende 

3/std Swedoor 

Ruko Scanflex 19 mm L-formet 

Nøglehul 

3/std Swedoor 

Producent af komponenterne til dørene:

Entredør:  

Navn: Assa Abloy Danmark A/S 

Adresse: Borupvang 5 D, 2750 Ballerup 

Kontaktoplysninger: Tlf: 4454 4454 

Indvendige døre:  

Navn: Assa Abloy Danmark A/S 

Adresse: Borupvang 5 D, 2750 Ballerup 

Kontaktoplysninger: Tlf: 4454 4454 

Indvendige 

Skydedøre  

Navn: Swedoor, Jeld-Wen 

Adresse: Danmarksvej 9, 9670 Løgstør

Kontaktoplysninger: 70 13 05 30

Leverandør:

Navn: Skjøtt tømrer & snedker ApS 

Adresse: Svendborgvej 21, 9220 Aalborg øst 

Kontaktoplysninger: Mail: info@ne-skjott.dk  

Tlf: 98133601 

Indbygningsår:

2020/2021  

Besigtigelsesanvisning: 

Genneralt:  

En gang om året skal alle dørene ses visuelt efter skader om der er skader på 

komponenterne:  

Vedligeholdelse af produktet:

Genneralt:  

Beslag smøres efter behov, mindst en gang om året. 



BYGNINGSDELSKORT 

Komponenter til dørene 

Side 2 af 2

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag: 

Bilag 4  



Sådan vedligeholder du dine ASSA ABLOY-produkter

Guide til vedligeholdelse



Så let sikrer du, at din lås  
  bliver ved med at være i topform 
 

Låsespray
Sprayen bruges til at smøre og renholde låsecylindre. Sprayen rystes let inden 
brug. Placér sprayens lille plasticrør i nøglehullet og hold spray-knappen nede 
i ét sekund. Stik derefter nøglen i låsen og drej et par gange.  ASSA ABLOY 
låsespray tørrer hurtigt, er lugt- og farvefri og binder ikke støv og snavs. Kan 
også anvendes til CLIQ® cylindre.

Låsecylindre
Inden du anvender låsen første gang, skal den smøres med låsespray. ASSA ABLOY 
anbefaler, at du herefter smører låsen mindst hvert halve år, for at sikre at cylinderen 
altid fungerer optimalt. I vinterperioden skal du være særlig opmærksom, især udsatte 
cylindre på fx gitterporte og udendørs stålskabe, kan have brug for en ekstra gang  
låsespray. Hvis en lås fryser til, kan du anvende Lock Cleaner De-Icer.  
Brug aldrig olie, grafit eller fedtstof i cylinderen.

Hængelåse
Du vedligeholder din hængelås ved at sprøjte nøglehullet med  

låsespray. Desuden skal hullet, som bøjlen sættes i, 
samt spidsen af bøjlen, smøres med låsefedt.

Låsefedt
Stiften bruges til at smøre låsefaller og -rigler. Tryk på flasken og smør med puden. 

Låsefedtet trænger ind i stålets mikroskopiske ujævnheder og giver fallen en glat  
og hård overflade. Ved at smøre låsefallen sikrer du, at døren lukker lettere 

og mere lydløst. ASSA ABLOY låsefedt er fugtgivende, mindsker metallets 
kemiske nedbrydning og binder ikke salt. Låsefedt kan også 

bruges til smøring af hængsler m.m.   

Lock Cleaner De-Icer
Sprayen bruges til at rense og afrime låsecylindre. Sprayen rystes let inden 

brug. Placér sprayens lille plasticrør i nøglehullet og hold sprayknappen nede i 
et par sekunder. Gentag hvis nødvendigt. Stik derefter nøglen i låsen og drej et 

par gange. Fjern nøglen og tør den af. Afslut evt. med at bruge låsespray.  Kan 
også anvendes til CLIQ® cylindre.

Nøgler
Du sikrer din lås bedst ved at holde nøglerne rene, så de ikke fører snavs  
med ind i cylinderen. Almindelige nøgler kan rengøres med vand og sæbe.  
Vær dog opmærksom på, at CLIQ® nøgler indeholder elektronik og ikke er  
vandtætte. Hvis din CLIQ® nøgle bliver våd, skal du fjerne batteriet  
og lade nøglen tørre ved stuetemperatur.



Dørlukkere
En dørlukker skal være korrekt dimensioneret, monteret og justeret. 
Herefter skal montageskruer efterspændes en gang årligt. 
Dørlukkere kræver ikke smøring, men den optimale funktion kan 
kun bevares, hvis dørens lås og hængsler vedligeholdes med 
smøring og efterspænding. 

El-slutblik
For el-slutblik anbefales det, at smøre de bevægelige dele med 
låsefedt mindst en gang hvert halve år. 

Rengøring af overflader
Produkter af lakeret messing kan aftørres med en fugtig klud uden sæbe. 

Produkter med overflader af krom, rustfrit stål eller rustfrit look kan aftørres 
med en fugtig klud (evt. med sæbe). Poleret messing skal du pudse 

med pudsecreme uden slibemiddel. Ved messingcylindre 
skal du huske at sætte nøglen i,mens du pudser, så 

pudsecremen ikke trænger ind i cylinderen. 
Aftør derefter nøglen grundigt. Undlad at

 overmale produkter med bevægelige mekanismer. 

Dørgreb
På dørgreb er det en god idé ca. en gang om året at efterspænde de gennem- 
gående skruer og pinolskruen på undersiden af dørgrebet. De resterende dele 
er smurt fra fabrikken og har ikke behov for mere smøring. Rengøring af dørgreb 
foretages med en fugtig klud. Pas på med at anvende rengøringsmidler med 
slibende effekt eller indeholdende opløsningsmiddel. 

Kortlæsere og tastaturer
Kortlæsere og tastaturer kan rengøres med en fugtig klud.

Låsekasser, motorlåse og låsekasser med magnetkontakt
Disse låsetyper er klar til brug, og de indvendige dele skal ikke smøres. Det anbefales dog,  
at faller og rigler smøres med låsefedt mindst én gang hvert halve år. Bemærk,  
at du ikke skal anvende låsespray i låsekasser og motor- og magnetlåse.
Karmoverføring beskytter kabler til motorlåse m.m. Kontrollér gerne jævnligt, at  
karmoverføringen er hel, at den er forsvarligt fastgjort, og at den ikke har skarpe knæk.  
Derudover skal karmoverføringen hænge frit.
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ASSA ABLOY Opening Solutions  
Denmark A/S

Borupvang 5D 
2750 Ballerup
Tel. +45 44544454 

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com 
www.assaabloyopeningsolutions.dk

ASSA ABLOY er verdens førende leverandør 
af løsninger til komplet sikring af døren med 
udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikker-
hed, tryghed og brugervenlighed. På et hurtigt 
voksende marked for elektronisk sikring har 
koncernen en ledende position på områder  
som adgangskontrol, identifikationsteknologi,
automatisk døråbning og hotelsikkerhed.  
Siden dannelsen i 1994 er ASSA ABLOY vokset til 
en international koncern med 47.000 ansatte 
og en omsætning på mere end SEK 71 mia.


