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INDADGÅENDE FACADEDØR
Standard specifikation:
Rammedør eller pladedør.
Kan monteres med komposit - eller hårdttræsbund.
Som standard 2 tætninger i grå farve.
Udvendige karmmål:

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas,
solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en
kombination.

Min. bredde:
Enkelt døre
Dobbelt døre

578mm
1082mm

Profil tilvalg:

Max. bredde:
Enkelt døre
Dobbelt døre

1150mm
2150mm

Kehlinger kan til vælges i ramme, tapstykker og
sprosser.
Slagliste dobbelt døre altid uden kehling.

Min. højde
Med kompositbund:
Enkelt døre
Dobbelt døre
Med hårdttræsbund:
Enkelt døre
Dobbelt døre
Max. højde:
Enkelt og dobbelt døre

Ekstra tapstykke 103mm
1720mm
1756mm

Glasdelende sprosser:
57mm og 103mm

1744mm
1780mm

Energisprosser: (Se tegning 8,5)
25mm og 40mm (klæbes fast på glasset med dobbelt
klæber)

2300 mm

Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 8,5)
18mm og 26mm Ilagt mellem midterst og yderst glas.

Max. bredde x højde
Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner
er der andre begrænsninger.
Fri bredde:
770mm fri åbning opnås med en karm bredde:
Ved 65,5mm karm:
965mm
Ved 55,5mm karm:
945mm
Beslag:
Sidehængt indadgående facadedør med elforzinkede hængsler og falle/rigel lås, med aktivering
af yderligere 2 hagerigler via greb.
Tilvalg:
Hagelås med en ekstra rigellås.
Derudover er der mulighed for andre låsetyper,
automatiklås med tre lukkepunkter, el-slutblik og
dørpumper mv.

Overfladebehandling:
Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med Aqua primer, derefter Aqua top
behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i
glans 30.
Alux (gælder både alu og trædel) leveres i
følgende standardfarver uden merpris:
RAL9010 renhvid
RAL7035 lysgrå
RAL9005 sort
RAL3011 brunrød
RAL6003 olivengrøn
RAL7038 agatgrå

RAL9001 cremehvid
RAL7042 trafikgrå
RAL7016 antrazitgrå
RAL5010 enzianblå
RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten
alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden
leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Glas:
Tilbehør:
48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med
lavenergirude med varm grå kant.

Facadedørene kan leveres med not til lysning. Der
kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.

