
BRANDDÖRRAR  AV GLASFIBER

SKILLNADEN MÄRKS FÖRST 
DÅ DET BÖRJAR BRÄNNAS



STARKA SKÄL FÖR EN GLASFIBERDÖRR
Thermods glasfiberdörr erbjuder det bästa av alla världar.  En snygg och slitstark dörr som är lätt att hålla ren med stor 

flexibilitet sett till utförande och funktionalitet. 

HÅLLBARHET I VÄRLDSKLASS
Dörrar i offentliga miljöer måste stå emot både repor, slag och klotter. 
Med smart konstruktion och genomtänkta materialval håller sig  
Thermods dörrar snygga länge. En glasfiberdörr rostar heller aldrig 
vilket är en klar fördel jämfört med ståldörrar i samma brandklass.

1 LÄTT ATT HÅLLA REN
En dörr från Thermod är alltid lätt att hålla ren.   
Dörren är helt okänslig för vatten och saknar  
smutssamlande skarvar. Dörrarna är lätta att torka  
av, tvätta eller till och med spola. 
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SKRÄDDARSYDD DESIGN
Thermods dörrar kan anpassas till varje miljö. Med  
kunnig vägledning från erfarna specialister kan du själv  
påverka dörrens storlek, utseende och funktion. 
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VÅR NYA BRANDDÖRR RÄDDAR LIV
Thermods nya branddörr ger dig många fördelar. Dörrblad av glasfiberlaminat och dörrkarm av rostfritt stål förenar  

utmärkta egenskaper sett till hållbarhet och hygien med ett tryggt och säkert brandskydd godkänt enligt EI
2
60. 

Thermods nya branddörr har en genomtänkt 
uppbyggnad med glasfiberlaminat i dörrbladet 
och karmar av rostfritt stål.

Dörren är testad med automatisk tätnings-
tröskel som fälls ned då dörren stängs, vilket är 
en fördel i miljöer där vagnar, vårdsängar och 
annan utrustning skall flyttas mellan rummen.

Branddörren är certifierad enligt säkerhets-
klass EI

2
60 och uppfyller den nya europeiska 

standarden EN 1634-1. 

EGENSKAPER
1

2

3

1

2

3Glasfiberlaminat

Stålplåt

Promatech H-board

Rockwoll Conlit 190

MATERIAL

GLAS
Testad med glasöppningar 

som täcker upp till 15% 

av dörrens yta.

Maxbredd: 890 mm
Maxhöjd: 400 mm 

TÄTNING
Testad med 

automatisk 

tätningströskel 

som fälls ner då 

dörren stängs.

Brandklass: EI260
Testad enligt: EN 1634-1
Typgodkännande: SP Nr SC 1293-13 
 (Sveriges Tekniska  
 Forskningsinstitut)
Dörrbladstjocklek: 66 mm 
Storlek: M07-13 x M21
Isolermaterial:  Dubbel Promatect   
 H-board, Rockwool
Karm:  Rostfritt stål
Övrigt: Testad med glasöppning och 
 automatisk tätningströskel
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THERMOD AB
Söderborgsvägen 32, 671 95 Klässbol

Tel: 0570 - 72 74 70  E-post: info@thermod.se

www.thermod.se

BRANDDÖRRAR FÖR ALLA MILJÖER
En godkänd branddörr är isolerad för att bromsa temperaturökningar men förhindrar också, genom sin tätning, 

spridning av rök och skadliga gaser. Thermod erbjuder funktionella, godkända branddörrar för butiker, skolor, vård-

lokaler, restauranger, idrottslokaler, industrier och andra offentliga miljöer.
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VÅRDLOKALER

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR IDROTTSANLÄGGNINGAR STORKÖK

BUTIKER LIVSMEDELSINDUSTRIN


