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teknisk information traryd oPtimal
utåtgående fönsterdörr med 3-glas isolerruta

VirkeskValitet:
lamellimmad furu.

utfÖrande:
underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. insida i trä.
lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.
karmförband limmade och spikade/skruvade. Bågförband limmade och spikade.
spårmonterade tätningslister i bågen. Bröstningsdelen är isolerad och har på  
utsidan aluminiumbeklädnad. mot rumssidan oljehärdad board. laserade dörrar  
har plywoodfyllning. tröskel i hårdträ med aluminiumnos. Beklädnaden på karmen och 
bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag. utanpåliggande persienn/plissé 
kan monteras på bågens rumssida. kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

GlasninG:
Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta t4-16.  
energiglas som standard. monterad enligt mtk-system 3, förstärkt.  
u-värde 1,2.  
rw-värde 26.

sPrÖJs:
löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

imPreGnerinG:
allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

BeslaGninG:
tappbärande gångjärn 3 st av ytbehandlat stål. Justerbara i höjd- och sidled. spanjolett 
med bromsfunktion i både gång- och passivdörr. fallkolv samt svampkolvar. 3 st. låspunk-
ter. Gångdörr har in- och utvändigt handtag med invändigt manövervred. Passivdörren har 
invändigt handtag och täckskylt utvändigt. fönsterdörren är förberedd för in- och utvändig 
cylinderlåsning. slutbleck med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

ytBeHandlinG:
täckmålade produkter:
komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen
grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.
laserade produkter:
komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en
vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

monterinG:
karmsidorna är förborrade för montering med karmskruv.
täckpluggar medföljer.
monterings- och skötselanvisning medföljer varje fönsterdörr. 
extra förankring på gångjärns sidan fästes genom gångjärnet

Garanti:
10 Års Garanti
- på beslagens funktion
- mot kondens mellan glasrutor
- på virket hos produkter som ytbehandlas ifabrik

Garantin gäller under förutsättning att fönstren lagrats, monterats och underhållts enligt 
anvisningar som medföljer varje fönster.
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