Innerdörr 452
Innerdörr 452 är ett bra val för de krävande förhållanden som kan återfinnas invändigt i olika byggnader. Dörrbladets tjocklek är 52mm. Slät
plywood på båda sidor, lås 2014 med trycke och nyckelskylt. Inkl. nyckel. Dörren är isolerad med 44 mm cellplastisolering, karm 45x95 mm.
Som tillägg erbjuds bl.a. borstlist eller ektröskel .
KARM
Tjockleken på karmen är 45 mm med ett
djup på 95 mm. Karmen tillverkas av furu i
hög kvalité. Se detaljritning.

BESLAG
Dörren levereras komplett med ABLOY:s
låskista 2014, nyckelskylt 2991, trycke
696, slutbleck och tappbärande gångjärn
3278 gul zink.

DÖRRBLAD
Tjockleken på dörrbladet är 52 mm. En ram
av kvistren fingerskarvad furu 44x57 mm
stärker upp dörrbladet och ger plats åt 44
mm cellplastisolering. Ut och insidan täcks
med en furu-plywood på 4 mm. Se detaljritning.
TRÖSKEL
Som standard levereras dörren utan tröskel.
Som tillval kan ektröskel eller borstlist fås.
Borstlisten är monterad ner till på insidan av
dörrbladet, perfekt för de som vill slippa en
höjdskillnad på golvet. Se detaljritning.

YTBEHANDLING
Dörren levereras grundmålad med en lasyr
i svart eller brun alternativt ofärgad grundolja eller obehandlad.

TILLVAL
Dörren kan fås i/med ett flertal variationer/
tillbehör så som: glasurtag, ektröskel,
borstlist, infräst tätningslist, sparkplåt mm.
Se även vår tillvalslista.

Innerdörr 452, brun laserad

PARDÖRR
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt
som motsvarande enkeldörr. På regeldörren
och gångdörren är utanpåliggande anslagslist monterad.

ÖVERSTYCKE

SNITT DÖRRBLAD OCH KARM
EKTRÖSKEL

BORSTLIST

Lagerprodukter
Artikelnummer

Typ

Karmyttermått
Bredd x Höjd

Karmdagmått
Bredd x Höjd

452-0921

Enkeldörr V&H

885 x 2090

797 x 2046

452-1021

Enkeldörr V&H

985 x 2090

897 x 2046

Vi tillverkar efter Era mått på beställning, kontakta oss för offert!
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Innerdörr 452
BESLAG SOM INGÅR TILL INNERDÖRR 452
LÅSKISTA
ASSA 2014, Lås för innerdörrar, som
kan reglas med nyckel eller toalettvred. Låset kan vändas för vänstereller högerhängda dörrar genom att
man drar ut fallkolven och vrider den
180 grader. Låset kan förses med
enbart trycken eller med både trycken
och toalettvred/-nyckel. Komplett
paket med lås, nyckel och slutbleck.

GÅNGJÄRN
ASSA 3278-48 ytb. matt 048. Härdade ståltappar, tappbärande, brickinkast för enkel höjdjustering.

TRYCKE
ASSA 696, mässing blanktkrom.
Genomgående skruvfastsättning förstärker dörren, standardleverans för
40-57 mm dörrtjocklek
Rosett: Ø 52 mm
Två tryckeshalvor förbundna med en
utbytbar fyrkantpinne och skruv för
varierande dörrtjocklekar

BESLAG SOM INGÅR TILL INNERDÖRR 452 VID MÅTT > 1,30 M

GARAGEREGEL (vid pardörr)
ASSA FIX 560/13 Tvåpunktsstängning. Fix 560/13 kan även användas
som panikregel. Handtagshöjd 1100
mm

EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE INNERDÖRR 452

452, 10x21 6x6 Fönster

452, 16x21 10 Gångdörr
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