Skjutdörr ThermoBac® med
antibakteriella egenskaper
Design och materialval gör Thermods skjutdörr Thermobac® helt okänslig för
väta. Dörrbladet består av genomfärgat glasfiberlaminat med silverjoner, en
dörrbladskant av aluminium samt en kärna av polyuretan. I underkant av
dörrbladet finns en infälld bottenstyrning.
Karmen består av strängpressad aluminium och bildar foder på en eller två sidor
av väggen. Montaget är enkelt — skjutdörren är snabbt på plats både vid
nybygge och i befintliga väggar.
Karm och dörrbladskant är pulverlackerade med ThermoBac®-egenskaper för att
på ett effektivt sätt eliminera bakterietillväxt.
Skjutdörr ThermoBac® kan dessutom förses med automatik. Dörren 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.
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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 rosfri karm.

Dörrblad
■

Dörrbladstjocklek 40 mm.

■

Ytskikt i glasfiberarmerad polyester med silverjoner
(standard kulör RAL9016).

■

Kantprofil i aluminium med ThermoBac®-lackering.

■

Kärna av CFC fri polyuretan.

■

Bottenstyrningen ligger dold i dörrbladet.

■

Levereras med infällda rostfria draghandtag på in och utsida.

Beslagning
■

Dörren levereras komplett med skensystem.

■

Svagt rundad täckkåpa i aluminium med ThermoBac®-lackering.

Mått
■

Finns som enkel- och dubbeldörr.

■

Bredd M08-M20 enkeldörr.

■

Bredd M14-M40 dubbeldörr.

■

Höjd M21 och M25 (maxM31)

■

Alternativt kundanpassat mått enligt förfrågan.

Tillval
■

Tätningslister runt om dörrbladet.

■

Dörren kan förses med automatik. (Manusa, Geze, Dorma,
Besam)

■

Övriga dörrbladsfärger enligt förfrågan.
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