Hygiendörr ThermoBac® med
antibakteriella egenskaper
Dörrbladet av glasfiberarmerad polyester med silverjoner har en kärna av
polyuretan. Detta gör att dörrbladet håller låg vikt. Karmen består av
strängpressad aluminium. Karm och dörrbladskant är pulverlackerade med
ThermoBac® egenskaper för att på ett effektivt sätt eliminera bakterietillväxt.
Dörren kan fås som både enkel och dubbeldörr.
Det unika glasfiberlaminatet bekämpar ständigt bakteriell tillväxt, och vid normal
rengöring två gånger dagligen fungerar detta skydd i mer än 50 år.
Vi kundanpassar gärna dörren både vad det gäller mått och tillbehör som
exempelvis dörrautomatik, glasöppningar etc.
Hygiendörren är en verkligt bra investering ur flera aspekter. En tungt vägande
fördel är att den helt enkelt håller längre!

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: id-thermobac
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Teknisk data
Karm
■

Strängpressad aluminium med ThermoBac®-lackering. Standard
kulörer RAL 9016, 9006 och 7024. Övriga RAL kulörer enligt
förfrågan.

■

Foderbildande för en eller två sidor av väggen.

■

Levereras med justerbara karmhylsor.

■

Kan även beställas med helsvetsad rostfri karm.

Dörrblad
■

Dörrbladstjocklek 40 mm.

■

Ytskikt i glasfiberarmerad polyester med silverjoner
(ThermoBac® standardkulör RAL9016).

■

Kantprofil av aluminium med ThermoBac®-lackering.

■

Kärna av CFC fri polyuretan.

Mått
■

Finns som enkel och dubbeldörr.

■

Bredd M08-M13 enkeldörr.

■

Bredd M12-M24 dubbeldörr.

■

Höjd M21 och M25 (maxM31)

■

Alternativt kundanpassat mått enligt förfrågan.

Beslagning
■

Gångjärn 3st tappbärande kan utföras med ThermoBac®lackering

■

Låshus ASSA 565

■

Slutbleck ASSA 3572-02

Tillval
■

Dörrstängare.

■

Automatik.

■

Ellås eller elslutbleck.

■

Automatisk tätningströskel.

Thermod AB
Söderborgsvägen 32, SE671 95 Klässbol, Tel: +46 (0)570 - 72 74 70
www.themod.se

2/2

