
Det kompletta karminfästningssystemet

-Montera fönster och dörrar  
enkelt och smidigt  

oavsett karm/väggmaterial.

TEMA KARMINFÄSTNING  tfn. +46 930 316 50  info@karminfastining.se  www.karminfasting.se



“Vi har utvecklat TEMA Karminfästning i mer än 30 år för att våra kunder ska kunna 
göra säkra, varaktiga montage som sparar tid oavsett karm/väggmaterial!”

I vår webbshop handlar du snabbt 
och enkelt med ”Klarna” som
betallösning.  
Vill även du bli avtalskund hos oss?  
Kontakta oss!  

Många karmar ute på marknaden säljs med omonterade karmhylsor.
Därför har vi gjort det lätt att eftermontera Tema Karmhylsa och använda vårt karminfästningssystem.

Vi tycker det är viktigt att våra produkter ska finnas nära dig, därför har vi samarbete med återförsäljare 
runt hela Sverige, Norge, Danmark. Till våra kunder i övriga Skandinavium och Baltikum sänder vi  
snabba leveranser från vårt huvudlager. Kontakta oss för att få veta vart du har närmsta återförsäljare.

SUPPORT  

FÖR 
ALLA!

Oavsett om du är beskrivare,
fabrikant, återförsäljare eller montör 
så erbjuder vi dig support!
Tel. 0930-316 50 
E-post: info@karminfastning.se

Idag finns TEMA Karminfästning som standard hos 
många av de ledande tillverkare inom fönster- och 
dörrindustrin som en självklar del i deras kvalitets-
säkringssystem där TEMA Karmhylsa monteras i 
karm hos tillverkaren. 
 
TEMA Montagebricka är en av våra nya smarta 
lösningar när karmar i PVC/Stål eller hårda träslag 
ska monteras. 
 

MONTAGE 

FILM

Du finner montagefilmer och smarta 
tips på vår hemsida  
www.karminfastning.se 

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter.

Vi såg ett stort behov hos våra kunder inom  
fönster- och dörrbranschen att hitta ett säkert,  
smidigt och enkelt sätt att montera fönster och 
dörrar. Tidigare improviserades montagen med 
kilar och spik. 
 
TEMA Karminfästning är en avdelning 
hos Byggtema AB (orgnr.556182-7816) 

Bolaget startades år 1971 och har 
DNV-certifikat för infästning av fönster 
och dörrar och varumärke sedan 1992.

Klara montaget med endast ett fåtal verktyg
 
Med TEMA Karminfästningssystem möter vi  
kundernas önskemål att på ett enkelt, smidigt och 
med ett fåtal artiklar klara montaget och motsvara 
de högt ställda krav som finns vid montage på 
klassade fönster och dörrar så som  
Brand – Inbrott – Ljud.

Man kan även efterjustera karmen samt att den 
dag fönstret/dörren skall bytas ut är demontering 
lika smidigt som montering.

WEBB 
SHOP
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1.

CERTIFIERAD
ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet



TEMA Karmhylsa 
        
Karmhylsa kan användas i alla typer av karmar oavsett material.   
   
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10159  20 mm  700 st   Kartong   
  10168  28 mm  600 st   -”-   
  10195  32 mm  500 st   -”-   
  10200  40 mm  400 st   -”-   

TEMA Karmhylsa Industri 
       
Karmhylsa med försänkningsskär, ger ett slät karmstycke och därmed löper fritt 
genom fabrikens olika bearbetningsstationer. 
           
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10178  28 mm  600 st  Kartong   
  10138  32 mm  500 st  -”- 
  10140  40 mm  400 st  -”-   
  10160  60 mm  300 st  -”-   

TEMA Karmhylsa Stål  
        
Stålhylsorna är försedd med M16 x 2,0 mm gänga för montage i stål/träkarm där  
vi har ett högre intrång och brandskydd.   
           
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10135  25 mm  100 st  Kartong   
  10136  32 mm  -”-  -”-   
  10134  40 mm  -”-  -”- 

TEMA Koppelhylsa        

Anpassad för hopkoppling av karmar. När karmen inte kan monteras i vägg utan  
i annan karm. 
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10132  32 mm  100 st  Kartong   
  10145  40 mm  -”-   -”-   
  10161  60 mm  -”-   -”-   
  

- Välj karmhylsa efter behov

 
Välj rätt längd på karmhylsan! 

Vilken längd du ska välja på 
karmhylsan avgörs av fogbredd, 
dvs glipan mellan karm och vägg-
samt tyngden på montaget.

Försedd med cylinder som styr 
hylsan rakt vid inskruvning. 

Cylinderfattning ger en exakt sam-
verkan mellan hylsa och skruv.

M16 x 2 gäng anpassad för montage i karm 
tillverkad i trä och med TEMA Monteringsbricka i 
PVC, aluminium, stål och hårda träslag.

Två nivåer på gängspetsen,  
vilket ger effektiv infästning i 
betong, trä och metall.

Fiberskär undviker  
sprickbildning i trä.

- Välj skruv efter väggmaterial
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2.

Samtliga skruvar är 
försedd med torx 30. 



TEMA Fixeringsskruv 
 
Självborrande skruv för stålregel max 2 mm eller trä samt betong/tegel
tillsammans med plugg artnr. 10199.        
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10146  6,0×52 mm 100 st  Kartong   

TEMA Betong/Träskruv 
 
Betong:  
Skruv 6,9x45 mm förborras med 5,5 mm Ø.Skruv 6,9x90 mm och 6,9x130 mm 
förborras med 6,0 mm Ø.Vilket medför att ingen plugg erfordras utan skruven skär 
in och fäster direkt i betongen. 

Förankringsskruv med plugg för håltegel, leca och siporex:
Förborra med 8 mm Ø 6,9x90 mm & 6,9x130 mm detta görs direkt genom hylsan 
utan att karmen behöver avlägsnas. När väggmaterialet är sprött/svagt, använd 
ankarmassa + specialplugg för att förstärka materialet.

Trä:
Skruven är försedd med cutterspets som ger lättare skruvning och minskar risken 
för sprickor.   
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10501-A  6,9x45 mm 100 st  Kartong  
  10505  6,9x70 mm -”-  -”-   
  10190  6,9x90 mm -”-  -”- 
  10130  6,9x130 mm -”-  -”-  

TEMA Lättbetongskruv 
 
För montering i lättbetong, ingen förborrning krävs.     
    
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10506  6,9x125 mm 100 st  Kartong   

- Välj skruv efter väggmaterial

TEMA Montageverktyg 
 
Ett kombiverktyg som passar för samtliga moment för TEMA Karmhylsor samt 
tillhörande TEMA Förankringsskruvar för samtliga klasser.    
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10162  100 mm  1 st  Kartong 

1.  
Montage av karmhylsa i 
karm. 7 mm insex   

4. 
Fästskruv dras in genom 
karmhylsans fot. Torx 30 

3. 
När plugg monteras. 
Cylinder  

2. 
Justering av karm från karmens 
insida. 10 mm insex 

MONTAGE 

FILM
Du finner montagefilmer och 
smarta tips på vår hemsida 
www.karminfastning.se  
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TEMA Infästningspaket till fönster & dörrar 
 
Förpackning med TEMA Karmhylsa, TEMA Betong/Träskruv 45 mm samt  
ett stycke TEMA Montageverktyg.  
           
  
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10139  28 mm      8 st  Kartong   
  10712    100 st  -”-   
  10713    300 st  -”-   
     
  10147  32 mm       8 st  -”-   
  10632    100 st  -”-   
  10633    300 st  -”-   
           
  10648  40 mm      8 st  -”-   
  10710    100 st  -”-   
  10711    300 st  -”-   
 

TEMA Isolerpaket 
 
Komplett paket för att färdigställa ditt karmmontage 
 
9 meter Isolering glasull bredd 50 mm x tjocklek 30 mm
6 meter bottningslist 16 mm 
2 st patroner Temakryl
           
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  50160     1 st  Kartong   
   

TEMA Reperationskit 
 
Används när ett gammalt karmmontage inte håller sin funktion. Paketet innehåller 
koppelhylsa, montagebricka, betong/träskruv 45 mm och täcklock vit för 8 st infäst-
punkter. 
 
Montaget sker från karmens insida.  
1) Borra upp ett nytt 14 mm hål genom karmen.  
2) Dra in hylsan från karmens insida.  
3) Placeras Tema Montagebricka i fogen mellan karm och vägg.  
4) Skruv art.nr 10501 dras genom hylsan från karmens insida och karmen justeras 
in, därefter hårddras skruven.
   
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10515  40 mm  8 st   Kartong   

- Paketerbjudanden 
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TEMA Montagebricka Enkel 
 
Monteringsbricka i STÅL. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera  
fönster- och dörrkarmar tillverkad i aluminium, stål, plast eller hårda träslag som 
bok eller ek.
 
Monteringsbrickan ger då möjligheten att på samma sätt som vårt karm-
infästningssystem för träfönster, kunna justera fönster och dörrar vid installation 
och montering, men även vid senare tillfälle göra efterjusteringar. 

  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack  
  10163  55x25 mm 600 st  Kartong  
          
        

TEMA Montagebricka Dubbel 

Monteringsbricka i ZINK. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera fönster- 
och dörrarkarmar tillverkade av plast eller hårda träslag som bok och ek. 
Monteringsbrickan kan redan vid produktionsledet enkelt monteras, men kan 
även monteras av montören vid byggplatsen förutsatt att karmen har förborrade 
hål för ändamålet.

Monteringsbrickan ger då möjligheten att på samma sätt som vårt karm-
infästningssystem för träfönster, kunna justera fönster och dörrar vid installation 
och montering, men även vid senare tillfälle göra efterjusteringar.   
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack  
  10155   55x30 mm 300 st  Kartong  
        
Montageskruv till TEMA Montagebricka och TEMA Salningsclips  
   
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10526  Trä  100 st  Ask   
  10525  Metall/plast -”-  -”-   

- Montera karmar tillverkade i ek, 
bok, aluminium, stål eller plast.

TEMA Salningsclips 

Montera salningen på fönster och dörrar snabbt och enkelt med  
TEMA Salningsclips. Clipset skruvas fast på karmen innan fönstret/dörrkarmen 
monteras i vägghålet och med ett lätt tryck sätts salningen på plats.
 
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack  
  10158  22x45 mm 100 st  Ask

TEMA Förstärkningsbleck  

Förstärkningsblecket används där det kan finnas behov för förstärkning av
väggmateriel t.ex. lättklinker, lättbetong, håltegel och tegel. 
 
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10157  135x55x0,9mm  20st/frp.  Ask   
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TEMA Hålsåg Bimetall 
 
Används för håltagning vid montering av TEMA Montagebricka art.nr 10163.  
Fönster- och dörrkarmar tillverkad i aluminium, stål eller plast. 
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10170  19 mm  1 st  Påse  

SDS-Borr 210 mm 
 
Längd: 210 mm Max Borrdjup: 160 mm.       
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10512  5,5  1 st  Påse 
  10511  6,0  1 st     
  10184  7,0  1 st     
  10191  8,0  1 st     
           

Karmborr CV-DS14*150 
 
Träborr för samtliga TEMA karmhylsor 
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10203  14 mm  1 st  Påse

Täcklock  
 
Döljer karmhylsan i karmen. Finns även att få i fler förpackningsstorlekar. 
  Artnr. Färg Håll  Antal  Förpack   
  10165 Vit 14 mm  200 st  Påse   
  10167 Furu -”-  -”-  -”-   
  10166 Brun -”-  -”-  -”-   
  10164 Svart -”-  -”-  -”-   
  10425 Vit 18  mm  -”-  -”-

Plugg till TEMA Fixeringsskruv 
 
Vid montage i betong med skruv art. 10146 
  Artnr.  Längd  Antal  Förpack   
  10199  8/40 mm  100 st  Påse
      500 st  -”-

- Tillbehör
- Verktyg
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Hålsåg HM 
 
För att montera TEMA Montagebricka art.nr 10163.
Fönster- och dörrkarmar tillverkade i aluminium eller plast. 
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10148  18 mm  1 st  Påse  

Lättbetongplugg 8/80 till TEMA Betong/Träskruv 
 
Används tillsammans med skruv art.nr 10190 eller art.nr 10130 vid montage i hål-
tegel, leca och porösa material. 
  Artnr.  Storlek  Antal  Förpack   
  10189  8/80 mm  100 st  Påse  



Det kompletta karminfästningssystemet
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SUPPORT  

FÖR 
ALLA!

Oavsett om du är beskrivare, fabrikant, återförsäljare eller 
montör så erbjuder vi dig support!  
Tel. 0930-316 50 E-post: info@karminfastning.se 


