charred.
JAPANSK HANTVERKSTEKNIK MÖTER
SKANDINAVISK DESIGN.

TILLVERKNING
Trät bränns och borstas i omgångar till önskad svärta och
förkolning är uppnådd. Dörren behandlas därefter med kokt
linolja vilket gör att ytan härdar och kapslar in soten som
bildats på ytan.
KONSTRUKTION & MATERIAL
Dörren består av sex skikt massiv furu, behandlad med en
uråldrig japansk teknik – Shou Sugi Ban.
Att enbart använda trä, eld och linolja innebär att man får en
helt naturlig produkt utan miljöpåverkan. Träets unika ådring
och struktur framhävs i den brända ytan och varje dörr blir
estetiskt unik. Charred levereras som standard med mattsvarta gångjärn och låshus. 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
Artikel		

b x h x d (mm)		

Vikt

720CHA		
820CHA		
920CHA		
120CHA		

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

23 kg
27 kg
31 kg
34 kg

721CHA		
821CHA		
921CHA		
121CHA		

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

24 kg
28 kg
32 kg
36 kg

DÖRRBLAD & MODULMÅTT
Modulmått till respektive dörrblad och karmyttermått (mm)
inom parentes.
Artikel: 720CHA - 7x20 (690x1990)
Artikel: 820CHA - 8x20 (790x1990)
Artikel: 920CHA - 9x20 (890x1990)
Artikel: 120CHA - 10x20 (990x1990)
Artikel: 721CHA - 7x21 (690x2090)
Artikel: 821CHA - 8x21 (790x2090)
Artikel: 921CHA - 9x21 (890x2090)
Artikel: 121CHA - 10x21 (990x2090)

UNDERHÅLL
Dörren kräver inget underhåll. Trä är ett levande material och
därför kan dörren med tiden komma att förändras och skifta i
nyans.

ÖVRIG INFORMATION
Vi lämnar tre års garanti på alla dörrar.
Vid leverans kan dörren komma att dofta linolja. Doften
försvinner efter ett par veckor.
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