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Sidestyret
Standard specifikation:
Sidestyrede vinduer med justerbar rullepaskvil og sikkerheds slutblik.
Som standard 3 tætninger i grå farve.
Udvendige karmmål:
Min. bredde:
1 fag 360mm
Min. højde:
Max. bredde:
1 fag 891mm
Max. højde:

2 fag 725mm

Redningsåbning:

3 fag 1090mm
382mm

500mm fri bredde fra:
Karmydermål

791mm

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:
Karmydermål
610mm
2 fag 1787mm

Max. bredde x højde pr. fag

3 fag 2683mm
1588mm

600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:
Karmydermål
710mm

1,6 m2

Se stør. Skema (Za 1,0 b)
Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%

Bemærk:
- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst
1500mm
- Mulighed for løs lodpost i forbindelse med
krav til redningsåbning

Kombinationselementer:
Overfladebehandling:
Min. bredde:
Min. højde:
Max. bredde/ højde:
Max. bredde x højde:
Kun 1 side må overstige

360 mm pr. felt
383 mm pr. felt
3600 mm
7,5m2
2400mm

Beslag:
Sidestyret vindue med justerbar rullepaskvil og
matforkromet greb, sikkerheds slutblik med
ventilations-stilling, grebs betjent bremse og skjulte
hængsler i rustfrit stål.
Glas:
48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med
lavenergirude med grå varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas,
solglas, ornament eller fyldninger.

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top
behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i
mat glans 30.
ZelaLUX leveres i følgende standardfarver uden
merpris (gælder både alu og trædel)
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.
Tilbehør:

Sprosse tilvalg:
Energisprosse:
25mm, 57mm og 135mm (klæbes fast på glasset
med dobbelt klæber) som standard er der ikke
wienersprosser mellem glassene.
Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade
og lysning.
Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.

