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UDADGÅENDE TERRASSE HALVDØRE

Standard specifikation:
Sidehængt udadgående som standard med grebsbetjent bremse. Som standard med alu-afdækket
Pvc-bund.  Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karmmål:

Min. bredde:                   552mm
Max. bredde:                    1128mm
Min. højde:                  1610mm
Max. højde:                 2364mm
Øverste rammemål:
Min. højde                   770mm
Max. Højde                 1290mm
Nederste rammemål:
Min. højde                   770mm
Max. Højde                 1290mm

Max. bredde x højde:
Bemærk ved specielt tunge
glaskonstruktioner er der andre
begrænsninger.

Kombinationselementer:

Det er muligt at få enkelt døre med integreret
fast sideparti i håndtagside, samlet max.
bredde 1850mm.
Det er muligt med et mindre integreret
overparti. Dog ikke sammen med sideparti,
så skal der kobles på mest hensigtsmæssige
måde.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm
bredde på:                                           928mm

Profil tilvalg:

Karmvalg:
70mm eller 120mm dyb karm.
Glasdelende sprosser
68mm, 86mm og 86mm statik
(anvendes også som poste i karme)
Energisprosser:
20mm, 35mm og 42mm glat eller kehlet indv.
(kun i forb. med maks. 32mm glastykkelse)
Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm
20 mm Alu-bund

                
              

Tilbehør:

30cm 2 ventil  for indfræsning i 60mm ramme.
Dørene kan leveres med not til lysning.
Der kan vælges not i bund, sider og/eller
overkarm.
-ved 120mm karm er det ikke muligt med fræset
not her er clipsbare U-lister velegnede

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 og minimum 2
sikkerhedslukkepunkter pr.  element.
Natureloxeret greb.

Tilvalg:
-Greb med trykknap, natureloxeret.
-Greb med spærre, natureloxeret.
-Aflåselig greb, natureloxeret.
-Aflåselig greb med oval ruko cylinder.


