Kylrumsdörr KD
KD-dörrarna är välisolerade, starka och stryktåliga. Med dörrblad av
glasfiberarmerad polyester och effektiv isolering av 55 mm polyuretan.
KD-dörrarna finns som enkel- eller dubbeldörr och kan fås med glasruta av
lamell- eller isolerglas. De levereras kompletta med karmar av natureloxerad
aluminium. Thermods sinnrika karmsystem gör att karmarna bildar foder på en
eller två sidor av väggen, beroende på väggtjocklek. Konstruktionen har bruten
köldbrygga.
KD-dörren är enkel att montera: Sätt in karmen i dörrhålet från ena sidan,
montera eventuella foderdelar från motstående sida. Häng dörren på plats när
karmen är fäst i läge. Snabbt, rationellt, ekonomiskt.

Kundanpassning
Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade
lösningar för speciella behov.
Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att
ta fram en lösning.
Art.nr: kd
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Teknisk data
Karm
■

Strängpressad anodiserad aluminiumkarm med bruten
köldbrygga.

■

Foderbildande från 60-305 mm väggtjocklek.

Dörrblad
■

Dörrbladstjocklek 55 mm. U-värde 0,42 W/m².

■

Ytskikt i glasfiberarmerad polester.

■

Levereras som standard RAL9010.

■

Kantprofil i naturanodiserad aluminium.

■

Kärna av CFC fri polyuretan.

■

Släplist under dörrblad.

Beslag
■

Gångjärn 3st tappbärande, elförzinkade

■

Låshus Dorma-KABA 1216

■

Slutbleck Assa OEM (12,5mm plösmått)

■

Trycke Dorma DH 720

Tillval
■

Dörrblad i rostfritt utförande. Rostfri Karm.

■

Övriga laminatkulörer kan lackeras i RAL eller NCS.

■

Sparkskydd, siktruta i valfri storlek.

■

Dörrstängare manuell eller automatisk, ellås, elslutbleck.

■

Infälld automatisk tätningströskel (infälld i underkant av dörrblad)

■

Kan beställas med värmekabel i karmen.

Temperaturområde
■

+4°C / +25°C, Rh 50%

■

Vid temperatur lägre än +4°C i kylrummet ska karmen förses
med värmekabel. (detta måste anges vid beställning)
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