
Uklassificeret

• Dørbladstykkelse: 44mm
• Dørblad: Skåret i 3 grader smig, for minimal luft mellem dørblad og karm
• Karm: Kehlet karm, kun en fals
• Karmdimensioner (12mm fals): 40/28mm
• Karmdybde: 75-300mm
• Maks. dimensioner (BxH): 1200mm x 3050mm
• Antal hængsler: 3 el. 4
• Hængseltyper: Tapbærende, skjulte el. pinol hængsler
• Bundtrin: Med eller uden bundtrin
• Bundtætning: Mekanisk bundtætning, slæbeliste el. ingen
• Integreret dørpumpe: Ja (57mm dørblad)
• Dobbeltdør: Ja

EI230

• Dørbladstykkelse: 44mm
• Dørblad: Skåret i 3 grader smig, for minimal luft mellem dørblad og karm
• Karm: Kehlet karm, kun en fals
• Karmdimensioner (12mm fals): 40/28mm el. 52/40mm (Hvis skjulte hængsler; 52/40mm)
• Karmdybde: 75-300mm
• Maks. dimensioner (BxH): 1050mm x 2750mm
• Antal hængsler: 3, men 4, når dørens højde overstiger 2085mm
• Hængseltyper: Tapbærende el. skjulte
• Bundtrin: Med eller uden bundtrin
• Bundtætning: Mekanisk bundtætning eller slæbeliste
• Integreret dørpumpe: Ja (57mm dørblad)
• Dobbeltdør: Ja (egenkontrol/projektgodkendelse)

EI260

• Dørbladstykkelse: 57mm
• Dørblad: Skåret i 3 grader smig, for minimal luft mellem dørblad og karm
• Karm: Kehlet karm, kun en fals
• Karmdimensioner (12mm fals): 40/28mm el. 52/40mm (Hvis skjulte hængsler; 52/40mm)
• Karmdybde: 75-300mm
• Maks. dimensioner (BxH): 1050mm x 2750mm
• Antal hængsler: 4
• Hængseltyper: Tapbærende el. skjulte
• Bundtrin: Med eller uden bundtrin
• Bundtætning: Mekanisk bundtætning eller slæbeliste
• Integreret dørpumpe: Ja (egenkontrol/projektgodkendelse)
• Dobbeltdør: Ja (egenkontrol/projektgodkendelse)

Beskrivelse af elementer

Dørblad
• Malet: Grundmaling 2 gange (PU-lak (PU) og toplak 1 gang Akryl maling (AC)), RAL-farver. 3 lags maling af 120µm 
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med mellemslibning. Glans 25
• Finéret (0,75mm tykkelse), Godsbredder (op til 1300mm), Godshøjder (rationelt op til 2600mm, specielt op til 

3200mm)
• Godsbredder (45-50mm)
• Konstruktion: Overfladefinish og formstabiliserende kerne, der kan være brandhæmmende. Udført med                 

massivtræ kantrammer i hængsel- og grebside.

Karm
• Malet el. natur i massiv fyrretræ. En planke. 12mm fals. Kan udvides med dobbelt falsning for lydreduktion

Hængsler
• Tapbærende (IPA), skjulte (Simonswerk, Tectus serien) eller pinol hængsler (Dorma)

Dørpumpe
• Integreret pumpe (Dorma, Geze)

Låsekasser
• Trioving, BMH, Ruko ASSA (både elektronisk og manuel)
• Elektronisk låsekasse fås med elektromagnetisk eller motorlås afhængig af opgave. Den elektroniske lås er for-

beredt til at kunne påføre slutmontering til brikker, osv. Denne slutmontering sker hos bygherre selv, som det er 
tilfældet med grebet.

Tætningslister
• Automatisk sænkningsliste, ved lydreduktion ind-notet dobbelttætning, ved klimatætning ind-notet tætning

Certificeringsmuligheder
• Brand: BD30(DBI), BD60(DBI), EI230(DBI), EI260(DBI)
• Lyd & sikkerhed: 30dB(44mm dørblad), 35dB(57mm dørblad, 52/40mm karm) (egenkontrol/projektgodkendelse)
• Certificeringer sker enkeltvis, men kan udføres som kombinationer under bygherres egenkontrol og kan blive 

projektgodkendt.

Tolerancer
• Tapbærende hængsler: Grebs- og hængselside begge med 2mm
• Skjult hængsel: Grebsside 2mm Hængselside 3mm
• Mellem dørblad og overkarm: 2mm
• Dørblad og bundtrin: 4mm
• Dørblad og gulv (uden bundtrin): 5mm
• Alle elementer samt det samlede element er udført med 1/10mm præcision.

Samlet produkt

Dørblad, hængsler, låsekasse, karme og tætningslister (leveres uden greb).

Andre notater

Dørene kan udføres med bygherres overflader for at skabe ensartethed i rummet (tapetdør). Desuden kan specifikke 
låsekasser og hængsler indarbejdes i produktet efter bygherres ønsker for projektet. Grundet den store mangfoldighed, 
findes der mange løsningskombinationer og muligheder, hvorfor vi opfordrer til at kontakte os for at få konkrete data 
og specifikationer for muligheder, hvad angår dimensionering, teknisk data, udformning, detaljer osv.


