
Viktig information 

 

 

Synlig skada som uppkommit under transport skall anmälas direkt till chaufför. 

Viktigt att notering om skada görs direkt på fraktsedel. 

Ev brister eller skador som anses ha uppkommit i samband med transport och leverans skall anmälas senast en 

vecka efter mottagande och innan dörren monteras. 

 

Dörren ska kontrollmätas och godkännas innan behandling eller montering. 

För monterad dörr finns INGEN reklamationsrätt av uppenbara fel som funnits innan montering. 

 

Dörrar skall under lagring, hantering och montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt. 

Dörrar skall alltid förvaras inomhus före montering i ett väl ventilerat utrymme, med låg luftfuktighet. 

 

Obehandlade dörrar skall grundmålas innan montering.  

Grundmålade dörrar skall färdigstrykas senast 1-2 veckor efter montering. 

Dörrar slipas och spacklas mellan målningslager för bästa estetiska resultat. (lager på lager)  

Dörrar skall ha likvärdig behandling på in och utsida. (alltid lika många lager färg på alla sidor) 

Vid täckmålning rådfråga färgleverantör för bästa resultat.  

Trälasyr upprepa behandling enligt färgtillverkarens råd. 

Träolja upprepa behandling med tunt lager tills full mättnad uppnåts.  (OBS VIKTIGT) 

 

Målningsguide finns på https://www.brnilssons.se 

För monteringsanvisning kontakta återförsäljare. 

Monteringsanvisning finns även på https://www.brnilssons.se 

 

OBS Vid montage, sätt dörrbladet på mjukt underlag. 

Annars finns risk för att målningen i underkant kan ta skada, vilket kan leda till framtida fuktskador.  

Garantin gäller ej för denna typ av skador. 

 

Gångplats skall vara 6-7 mm vid montering mellan karm och dörrblad. 

(Mellan dörrblad på pardörr)  

 

Trä är ett levande material.  

Trä rör sig, sväller och krymper beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt.  

För att få en lång livslängd på produkten är det viktigt att underhåll sköts kontinuerligt.  

På en god målad yta blir vatten som pärlor och tränger inte in i träet. 

 

Det är du som kund som har ett inspektions och underhållsanvar. 

 

En dörr placerad i söder eller västläge kan kräva tätare underhållsintervaller. 

Dörrar skall ses över minst en gång per år och behandlas samt justeras vid behov.  

Observera att en svart eller mörkt målad dörr som sitter i sol kan bli upp till 80 grader varm detta kan göra att 

rörelser uppstår i dörren som gör att dörren kröker sig. 

Vi kan därför inte garantera formstabilitet i svarta eller mörkt målade dörrar om de står i sol. 

 

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion på minst 100 mm.  
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