
01 Karm: Karm av massiv furu 
i dimension 40 x 105 mm. 
Teakdörrar har teaklaserad eller 
massiv karm, ekdörrar har 
massiv ekkarm. 

0202 Tröskel: Tröskel av massivt 
ädelträ med slitskena av alu-
minium. Tröskelprofilen är han-
dikappanpassad (modul 10).

03 Board/fanér: Båda sidor av dörrbladet är belagt med fuktbeständig HDF-
board alternativt om det är en dörr av ek, furu eller teak krysslimmat fanér.

04 Aluminiumplåt: I dörrbladets inner- och ytterskikt 0,5 mm fuktspärrande 
och stabiliserande aluminiumplåt. 

05 Dörram: Dörram i massiv furu. Alt. teak eller ek. 

06 Isolering: 55 mm miljövänlig cellplastisolering. Brandklassade dörrar har 
isolering av stenull.  

07 Se punkt 4. 

08 Se punkt 3. 

09 Dekor/ytbehandling: Dekor i form av plattor/lister eller spårning på dörrens 
utsida. Ett flertal val finns för ytbehandling av dörren. Välj mellan målad, 
teak, ek och furu.  

10 Glas: Montering av 3-glas isolerglaskassett. Glaset kan fås i olika utföran-
den. 

11 Lås: Alla ytterdörrar levereras med säkerhetslåset Assa 2002 (exkl. cylinder 
och handtag). Låset uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, 
klass 3. 

12 Karmskruv: Förborrad karm för karmskruv (karmskruv ingår ej). 

 13 Gångjärn: Justerbara tappbärande säkerhetsgångjärn med bakkantsäkring. 
Gångjärnen säkrade i karmen med fästplatta. 

 14 Säkerhetsslutbleck: Säkerhetsslutbleck med justerskruvar samt mekaniskt  14 Säkerhetsslutbleck: Säkerhetsslutbleck med justerskruvar samt mekaniskt 
ställbar anslagsklack.  

 15 Tätningslist: Tätningslist i åldersbeständigt EPDM gummi.
OBS Porten FSD1 är enklare uppbyggd den klarar endast 18gr

Teknisk information Slagport 18 gr 
Slagport 18 grader skall ej andvändas till utrymmen där temperaturen 
överstiger 18 grader.    
Slagportar levereras alltid obehandlade och måste behandlas på alla sidor 
innan montering.
Slagportar i furupanel lämpar sig väl för lasering /täcklasering 
täckmålning är ej att rekommendera.täckmålning är ej att rekommendera.         
Tjocklek dörrblad 59mm            
 Låskista Abloy LC200          

Teknisk information Ytterdörrsklassade
Våra ytterdörrar har många säkerhetsdetaljer för att du ska kunna skydda ditt hem, 
t.ex. säkerhetsgångjärn med bakkantssäkring som förhindrar att dörren kan lyftas ur 
karmen. Dessutom är gångjärnen säkrade i karmen med  fästplatta. Dörrenhar även 
säkerhetsslutbleck, som skyddar mot försök
att bända upp låset. Låset är försett med en hakregel som kopplar samman dörren att bända upp låset. Låset är försett med en hakregel som kopplar samman dörren 
med dörrkarmen och gör det i praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Alla 
våra ytterdörrar levereras dessutom med tre gångjärn.


