
AFS. 2 
Oktober 2012 
 

   

 
DREJE / KIP  

(OG BUNDHÆNGT MED GREB I SIDE) 
Standard specifikation: 
Indadgående kip funktion velegnet til ventilation, kombineret med sidehængt funktion, som primært 
anvendes ved pudsning af udvendig side. Alle tætninger er standard i grå farve. 
 
Udvendige karmmål: 
Min. bredde:  
52/60mm ramme                  415mm 
Max. bredde:  
52mm ramme                 1188mm 
60mm ramme                 1488mm 
Min. højde:  
52/60mm ramme                    415mm 
Max. højde:  
52mm ramme                 1588mm 
60mm ramme                 2100mm  
(Men kontroller i størrelsesdiagram aht. 
højde/bredde forh.)  
 
Max. bredde x højde: 
Bemærk ved specielt tunge 
glaskonstruktioner er der andre 
begrænsninger. 
Bredde må maksimum være 2 x højde aht. 
rammens funktion. 
 
Kombinationselementer: 
Max. bredde/højde:                 3600mm 
Max. bredde x højde                       6,6m2 

Kun 1 side må overstige                 2400mm 

 

Profil tilvalg: 
Karmvalg: 
70mm eller 120mm dyb karm. 
Glasdelende sprosser 
68mm, 86mm og 86mm statik 
(anvendes også som poste i karme) 
Energisprosser: 
20mm, 23mm, 35mm og 42mm glat eller 
kehlet indv. (kun ved maks. 32mm glas) 
25mm kehlet (kun ved 40mm glas) 
Ilagte sprosser mellem glas: 
18mm og 26mm 
 
Tilbehør: 
30cm 2 ventil  for indfræsning i 60mm ramme, 
  Lysmål 338mm 
Vinduerne kan leveres med not til 
vinduesbundplade og lysning 
Der kan vælges not i bund, sider og/eller 
overkarm. 

 
Redningsåbning: 
500mm fribredde fra: 
Karmmål 620mm. 
500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra: 
Karmmål 620mm 
600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra: 
Karmmål 720mm 
Bemærk:  
Husk højde / bredde sammenlagt skal være 
1500mm. 
 
Glas: 
Følgende rudetykkelser kan anvendes:  
24mm / 28mm / 32mm / 40mm 
Som standard leveres elementerne med 24mm 
(4-16-4) lavenergirude med varm kant. 
 
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, 
solglas, ornamentglas, fyldning eller som 
kombination. 
 
Overfladebehandling:  
Elementerne leveres som standard i hvid 
svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og 
udvendig. 
 
Alternativt kan elementerne tilbydes med 
miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling 
udvendigt.  Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 
– silkemat struktur). 
  
Beslag:  
Standard: 
Rullepaskvil med min. 2 sikkerhedslukkepunkter. 
Natureloxeret greb. 
Tilvalg: 
- Greb med trykknap, natureloxeret. 
- Greb med spærre, natureloxeret. 
- Aflåselig greb, natureloxeret. 
 
-4 trins udstillerarm. 
 


