frame
ENKEL OCH ELEGANT. DÖRREN
RAMAS IN AV EN KANTLIST I FANÉR.

TILLVERKNING
Allt trä som används för att producera dörraren är FSC-märkt
och kommer enbart från skogar med återplanteringsprogram.
Dörren produceras på beställning i Småland av skickliga
hantverkare med många års erfarenhet av dörrtillverkning.
KONSTRUKTION & MATERIAL
Dörrens kärna består av en lamellskiva i poppelträ, yta i HDF
och kantlist i ekfanér. Den massiva kärnan bidrar till att dörren
får bättre ljuddämpande förmåga, lång livslängd och en högre
kvalitetskänsla.
I standardutförande utrustas dörren med låshus 2014 från
ASSA Abloy samt vita snap in-gångjärn i metall. Gångjärnen
möjliggör montering i befintliga dörrkarmar med ny standard.
För att montera dörren i karmar med äldre standard, tillverkade mellan 1962 och 1972, behövs även ett mellangångjärn.
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DIMENSIONER

FÄRGER

Kollektionen är klassisk och modern på samma gång. Den passar väl in i ett hem där man fokuserar på detaljer och uppskattar det hantverk som ligger till grund för produkten. Det är en
massiv innerdörr som inte lämnar något åt slumpen.

Våra dörrar kan fås lackerade i någon av nedan standardfärger eller i valfri NCS.

Artikel		

b x h x d (mm)		

Vikt

720-XX-XX
820-XX-XX
920-XX-XX
120-XX-XX

625 x 1940 x 38		
725 x 1940 x 38		
825 x 1940 x 38		
925 x 1940 x 38		

21 kg
24 kg
27 kg
31 kg

721-XX-XX
821-XX-XX
921-XX-XX
121-XX-XX

625 x 2040 x 38		
725 x 2040 x 38		
825 x 2040 x 38		
925 x 2040 x 38 		

22 kg
25 kg
28 kg
32 kg

KANTLISTER
Frame kantlistas i någon av nedan fanérlister. Listerna är 2 mm
tjocka och lackas med klarlack.

Pure White (PW) - NCS S 0500-N
Standard White (WH) - NCS S 0502-Y
Olive Green (OG) - NCS 5105-B81G
Beige (BE)- NCS 1704-Y19R
Khaki (KH) - NCS S5010-G70Y
Black (BL) - NCS S 8500-N
Ice Grey (MG) - NCS 4802-B15G
Blue (DB) - NCS S7010-R90B
Brown (BR) - NCS 5706-Y10R
Yellow (YE) - NCS 2815-Y03R
Orange (OR) - NCS S4030-Y20R
Valfri NCS (NC) - N/A
DÖRRBLAD & MODULMÅTT

Ash (AS)

Stacked birch (PL)

Aged fir (PI)

Smoked oak (SM)

Beech (BE)

Oak (OA)

Cherry (CH)

Walnut (WA)

Modulmått till respektive dörrblad och karmyttermått (mm)
inom parentes.
Artikel: 720 - 7x20 (690x1990)
Artikel: 820 - 8x20 (790x1990)
Artikel: 920 - 9x20 (890x1990)
Artikel: 120 - 10x20 (990x1990)
Artikel: 721 - 7x21 (690x2090)
Artikel: 821 - 8x21 (790x2090)
Artikel: 921- 9x21 (890x2090)
Artikel: 121 - 10x21 (990x2090)
ÖVRIG INFORMATION
Vi lämnar tre års garanti på alla dörrar och rekommenderar att
du torkar av dörren med vatten och såpa vid behov.
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