
SvängdörrREJÄLA DÖRRAR

gebo®

GÅNGJÄRN 
280 Z-150 mm 
Förzinkat stål.  
Dubbelverkande, fjädrande och 
bärande.  
Ställbar fjäderkraft, oberoende 
av höger eller vänster. 
Justering av stängningskraft. 

DÖRRTYP: Enkeldörr 
 
DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för 
bättre hållbarhet. Isolering av 30 mm svensk freonfri  
cellplast. Tjocklek dörrblad: 44 mm. 
 
BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhus- 
kvalitet, slät utvändigt och invändigt. Avsedd att laseras. 
Utan glasurtag.
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr. Glas, enkelt 
4 mm klarglas. 
 
KARM: Tillverkad i Norrlandsfur, dimension på gångjärns-
sidan 56x118 mm, övriga sidor 45x118 mm. 

TRÖSKEL: Utan tröskel.  
Tillval: Släplist. 
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/  
 
BESLAG: Utan lås. Dubbelverkande fjädergångjärn,  
280 Z-150 mm.  
Tillval: Tryckplåt. 
 
BEHANDLING: Obehandlad.  
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling. 
 
KLASSNINGAR: Oklassad

En tålig och bra pendeldörr för t ex mjölkrummet eller sadel- 
kammaren. Svängdörren saknar lås och är därför ett bra  
alternativ när händerna är upptagna med att bära på något.  
Den kan levereras med eller utan glasruta.  
 
Dörren är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag. Det är 
dock viktigt med regelbunden smörjning av gångjärnen för  
maximal hållbarhet. 
 
För mer information om våra dörrar, tips och idéer på  
utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.
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Instruktion pendelgångjärn 280, uppspänning  

Spänn ett gångjärn i taget, börja uppifrån och gå neråt. 

Använd bara medföljande pinnar för att spänna gångjärnen! 

- Ta bort spännstiftet helt. 
- Spänn upp till första spännbara läget på båda sidor. 
- Spänn ytterligare ett läge på båda sidor. 
- Dra dörren framåt. Går dörren tillbaka lätt så är det bra 
uppspänt, om dörren stannar (hänger) kvar ute så spänn ett 
läge till. 
Om dörren inte stannar i läge med karmen så måste balans 
uppnås genom att man släpper (ev. spänner) på bara en 
sida. Prova att spänna lite så ser man åt vilket håll dörren 
strävar. 
- Om det börjar knaka och ”läcka” olja ur gångjärnen efter 
en längre tid så är det ett tydligt tecken på att de är för hårt 
spända.

Smörjning 
Om gångjärnen behövs smörjas så använd helst ett teflon-
baserat smörjmedel med mycket god vidhäftning. 

Använd ej lättflyktiga oljor som symaskinsolja eller låsolja. 

Smörjes i genomgående hål enligt ”K”, se skiss.

OBS! Vid inbyggnad se till att hattarna har fri gång från karm 
och dörr, enligt skiss ovan.


