Standard udførelse Classic Foldedør
AluCapFront 3-lags glas
Dimensioner ved alle elementer
Karm

50 x 124 mm, bundtrin. (Udføres kun i hårdttræ)

Ramme

56 x 70 mm

Sprosser

25 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt og sorte wienersprosser mellem glas.

Profilering af alle elementer
Med pynteprofil
Ingen not til tilsætning
Med not til sammensløjfning

Glaslister
Alu-bundglasliste med fremspring
Side- og topglasliste i lærketræ monteret med skjulte søm
Monteret med sort glasbånd på begge sider.

Glas og fylding
3 lags energirude 4-16-3-16-4 med varm kant Ug 0,58, Gg 53
Sort afstandsprofil

Beslag
Foldedørsbeslag
Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade
Vinduesgreb på først gående ramme, rest af greb er lige foldedørsgreb.

Maling
2 lags maling med min. 80 my

Type

Pae-FD19

Alm.foldedør

Åbning

udadgående

min. karmbredde

1286 mm

Slagretning

venstre/højre

max. karmbredde

4200 mm

Lukkesystem

3 punkt paskvil

min. karmhøjde

1200 mm

Bundtrin

hårdttræ

max. karmhøjde

2400 mm

Fylding

Nej

max. rammevægt

70 kg

Alternativ udførelse CLASSIC Foldedør
AluCapFront 3-lags glas
Dimensioner ved alle elementer
Karm

50 x 154 mm (påforet)

50 x 184 mm (påforet)

(Kun på standard foldedør)

Bundtrin

50 x 154 mm (påforet)

50 x 184 mm (påforet)

(Kun på standard foldedør)

Sprosser

42 mm energisprosse.

Udføres kun i hårdttræ

Profilering af alle elementer
Med not til tilsætning
Soft profil med 15° skrå kant på vinduesramme

Glas og fylding
Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Beslag
Spalteventil i sidekarm (hængselside)
Vinduesgreb med spærre, Vinduesgreb med nøgle
Vinduesgreb aflåseligt med cylinder.
Db. terrassedørsgreb m/spærre/eller nøgle (på først gående ramme)
Db. indv. aflåseligt med cylinder.

Maling
Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type

Pae-FD19

Stor foldedør

Åbning

udadgående

min. karmbredde

4201 mm

Slagretning

venstre/højre

max. karmbredde

7000 mm

Lukkesystem

3 punkt paskvil

min. karmhøjde

1200 mm

Bundtrin

hårdttræ

max. karmhøjde

2400 mm

Fylding

nej

max. rammevægt

70 kg

Generelt
Garanti
Kvalitetssikring
Trækvalitet
Hjørnesamlinger
Størrelse
Tegning
Levering
Vedligeholdelse

Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter,
som er leveret efter den 1. august 2013.
Outrup er med i DVV’s produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Bundfals er påført trekantfuge.
Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm.
Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.

