
 

 

INNERDØR, Form malt massiv 
 

PRODUKTFAKTA: 

Standard Form malt massiv leveres etter følgende spesifikasjoner. 

 

DØRBLAD: 

Ramtre Side/topp av 125 mm fingerskjøtt lamellimt 

furu.  

Bunnstykke av 190 mm fingerskjøtt lamellimt furu. 

Tett dør: 16 mm MDF plater  

Dør med glass: 4 mm herdet (sikkerhetsglass), klart 

el. frostet 

Kantlist: 1,5 mm naturell bjørkfiner.  

Dørbladene er vendbare, og leveres også som skyvedør. Dørbladet er 40 mm. 

 

Malte overflater:  

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, med glansverdi på 30,+/- 5. 

Dører er malt med vannbasert maling.  

 

BESLAG: 

Låskasse: Abloy 2014 m/tilsvarende sluttstykke. 

Hengsler: Abloy 6540KS 

 

BRUKSOMRÅDE: 

Innerdørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/forskjeller i fukt/temperatur. Produktet tåler 

moderate mengder fukt, og bør ha likt klima på begge sider. Døren er ikke egnet for bruk i 

svømmehaller, dusjrom i stadig bruk, badstuer, offentlige vaskerom etc. 

 

Miljø: 

Anbefalte max/min temperatur og luftfuktighet: 

Kald side: 18C, luftfuktighet: 50 % 

Varm side: 23C, luftfuktighet: 30 % 

 

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD: 

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, og eventuelt tilsatt litt oppvaskmiddel uten 

slipemiddel. 

Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler, skurepulver stålull etc. Dette vil kunne ødelegge overflaten. Bruk 

svamp eller myk vaskeklut som er vridd opp, til rengjøringen, og tørk godt av etterpå. Karm og listverk 

rengjøres på tilsvarende måte som nevnt ovenfor. 

 

JUSTERINGER: 

Hengsler: 

Hvis dørbladet har seget, subber på terskelen, kan dørbladet justeres med stillskruene på hengslene. 

Før justering tas dørbladet av. Still så den ene hengselen, og deretter den andre, slik at trykket fordeles 

jevnt på hengslene. Det kan alternativt benyttes en hengsle-retter. I så fall bør justeringen gjøres av en 

fagmann. 

 

Sluttstykket: 

Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut/inn justeringstungene, 2 stk, med en skrutrekker.  

 

GARANTI: 

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på dører som er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, og under 

forutsetninger at montering og vedlikeholdsanvisning er fulgt. 

Innerdørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/forskjeller i fukt/temperatur. Produktet tåler 

moderate mengder fukt og bør ha likt klima på begge sider.  
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