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Teknisk information om skjutdörrsmodellen Frontrow i Ballingslövs förvaringsserie.

SIDA 1/2

PRODUKTBLAD

- Profilbredd 30 mm.
- Max höjd 2750 mm.
- Max bredd 1800 mm.
- Dörrar över bredd 1500 mm levereras med en fast spröjs. Glasfyllningar kräver spröjs
från 1220 mm.
- Max längd utan skarv i tak- och golvskena 5850 mm.
- Överlapp 30 mm.
- Djup takskena 95 mm.
- Djup golvskena 70 mm.

PROFILFÄRGER

Vit, silver, antik eller matt svart.

SPRÖJS

- Lös spröjs 30 mm (färg följer profilen).
- Fast spröjs 30 mm (färg följer profilen).
- Vertikal spröjs 30 mm (färg följer profilen).

FAKTA

- Tak- och golvskena levereras i samma färg som dörrens ram. Finns som enkel-, dubbel- eller
3-spårig skena.
- Priset är inklusive tak- och golvskena, dubbelhäftande tejp, positionsstopp, skruvar för takskena
och anslagsknoppar för dörrarna.
- Skjutdörren kan justeras +13/-6 mm på höjden.
- Placering av golvskena 15 mm från gavelns framkant.
- Den dyraste fyllningstyp som ingår i en kombinationsdörr anger dörrens prisgrupp.
- Snedskärning är möjlig.
- Målat glas och spegelfyllning har säkerhetsfolie på baksidan (B sida).
- Levereras med positionsstopp och mjukstängning.
- Dörrar med dekorfyllning ska endast monteras i utrymme med jämn temperatur (+10°C till
+40°C) och med luftfuktighet på max 70%.
- För utrymmen där luftfuktigheten är högre än 70% bör spegel- eller glasfyllning användas.
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