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BETJENING 
AV FOLDEDØR

LIKE DØRBLAD - PARTALL

ULIKE DØRBLAD - ODDETALL

2 FLØYET DØR

Lukket Posisjon
Er døren montert med terrassedørhåndtak skal alle håndtak 
stå i loddrett posisjon. Gangdør med gjennomgripende 
håndtak vrides litt oppover for å aktivere låsen. Er døren 
levert med vrider eller sylinder kan denne nå aktiveres.

Lukket posisjon
Er døren montert med terrassedørhåndtak skal alle 
håndtak stå i loddrett posisjon. Er den gående dør med 
gjennomgående håndtak, sving håndtak litt oppover for å 
aktivere låsen.

Åpning
Terrassedørhåndtak
Sving terrassedørhåndtak litt oppover for å låse 
opp døren.

Gjennomgående dørhåndtak
Lås opp døren med vrider eller sylinder. Trykk lett 
på håndtaket slik at døren åpnes. Den stående dør 
frigjøres med kantskåte i topp og bunn og deretter 
åpnes.

Lukking
I omvendt rekkefølge

Foldefunksjon
Vri håndtakene på de andre dørbladene til horisontal 
posisjon. Det skal sikre at den første døren er fastlåst på 2. 
ramme. Skyv de andre rammene litt ut. Døren kan nå foldes 
og skyves til den ene siden.

Foldefunksjon
Vri håndtak på de øvrige dørbladene til vannrett posisjon. 
Det skal sikre at første dør er fastlåst på 2. dørblad. Skubb 
de øvrige dørbladene litt ut. Døren kan nå foldes og skyves 
til den ene side.

Lukking
I omvendt rekkefølge. Unngå å frigjøre det første dørbladet 
før de resterende dørbladene er låst. Håndtak må først 
stilles i loddrett posisjon når døren skal lukkes.

LUKKING
I omvendt rekkefølge. Unngå å frigjøre det første dørbladet 
før de resterende dørbladene er låst. Håndtak må først 
stilles i loddrett posisjon når døren skal lukkes.

Åpning
Terrassedørhåndtak 
Sving terrasse dørhåndtak litt oppover for å låse opp døren.

Gjennomgående dørhåndtak
Lås opp døren med vrider eller sylinder. Trykk lett på 
håndtaket slik at døren åpnes.

Gangdør hengslet i karm
Døren åpnes i motsatt retning til det andre dørbladet. 2. 
dørbladet åpnes ved å frigjøre kantskåte på toppen og 
bunnen. Deretter kan døren åpnes 180 gr. om på baksiden av 
neste dørblad, hvor døren festes i dørholderen.

Gangdør hengslet på dørblad 2
Dørbladet åpnes 180 gr. på baksiden av neste dørblad, hvor 
døren festes i dørholderen. Den stående døren frigjøres med 
kantskåte i topp og bunn og åpnes.

Åpning
Terrassedørhåndtak
Vri terrassedørhåndtaket litt oppover for å låse opp døren.

Gjennomgående dørhåndtak
Lås opp døren med vrider eller sylinder. Trykk håndtaket litt 
ned slik at døren åpnes. Gangdør kan nå åpnes 180 gr. og 
festes på baksiden av neste dørblad i dørholderen.



RENGJØRING 
OG PLEIE

GENERELT VEDLIKEHOLD
Vedlikehold må ikke gjøres i sterk sol eller regn. 
Det skal for fasadedør, vinduer og ytterdør i 
alle materielle kategorier gjøres vedlikehold. Det 
omfatter rengjøring og smøring samt kontroll av 
tetningslister.

Dette vedlikeholdet følges av etterfølgende 
retningslinjer:

TETNINGSLISTER
Sammen med den årlige smøringen, bør 
tetningslistene kontrolleres, at de ligger 
riktig, samt at listene fortsatt oppfyller sin 
tetningsfunksjon.

Tetningslister må aldri males!

OLJEBEHANDLET ELEMENT
Alle elementer som er oljebehandlet fra fabrikken, 
er ikke varig. Elementene bør oljes første gang 
umiddelbart etter montering. Oljen påføres lett 
med en klut, overflødig olje tørkes bort senest 
15 min etter behandling. Vindusruter vaskes 
umiddelbart (for å fjerne eventuell olje)

GENERELL VEDLIKEHOLD
• Påfør oljen med svamp eller klut
• Har årene i treet reist seg, benytt svamp som 

gjør overflaten glatt igjen.
• Glasset må ikke berøres med svampen.
• Etter 10-15 min fjernes overflødig olje med en 

tørr klut.
• Vindusruter rengjøres deretter ved alm. vask.

Lacuna anbefaler at man vedlikeholder oljede 
elementer, på den utvendige side, minimum 1 gang 
pr år. Oljen vil gi treet en vakker glød. Innvendig er 
etterbehandling sjeldent nødvendig.

Dersom man ikke vedlikeholder med olje, kan små 
sprekker i treet oppstå.  Manglende vedlikehold 
kan ha konsekvenser for dørens funksjon, 
holdbarhet og garanti.

MALTE ELEMENTER
Alle våre elementer er fra fabrikken malt med en 
vannbasert miljøvennlig maling. Over tid vil vær og 
vind vise at overflatene bør etterbehandles med 
maling (vanligvis først etter mange års bruk)
Fasadefoldedør må gjennomgås for eventuelle 
skader og sprekker. Bruk generelt oljebasert 
sparkelmasse på bart tre og akryl på grunnet og 
malt tre. 

Lacuna anbefaler at man etterbehandler 
fasadefoldedør med den medfølgende maling. 
Kontakt Lacuna hvis du trenger maling. Husk å 
oppgi fargekode som vises på ordrebekreftelse, 
ordre- eller fakturanummer. Når døren levers, vil 
maling av den rette typen følge med.
Overflatene males med kost eller rulle til en 
dekkende overflate er oppnådd.

SMØRING
Det bør en gang i året foretas smøring av 
alle bevegelige deler som hengsler, lukke- og 
låsebeslag.

Ved bevegelige forbindelser mellom metall og 
plast, smør med stearin eller spesielt smøremiddel 
i henhold til leverandørens anvisning. Dette kan 
forekomme på glideskinner av ulike typer, det 
er viktig for funksjonen at skinnenes glideflater 
renholdes.

RENGJØRING
Avhengig av retning og plassering vil det bli 
skittent på utvendig ramme- og karmflater. 
Rengjøring bør skje med jevne mellomrom som 
foretas normalt i forbindelse med vindusvask. 
Ramme- og karmflater vaskes med vann tilsatt 
alm. rengjøringsmiddel. Deretter tørkes flater og 
kanter. Alle utvendige metalldeler skal rengjøres 
jevnlig. Begynnende eir/rust (flyve-rust) vil ved 
tidlig handling kunne behandles med en alminnelig 
svamp.




