
Egenskaper ●● Utåtgående sidhängt

●● Profilerad insida

●● Lamellimmad fingerskarvad furu 

●● 2-glas isolerruta

●● U-värde 1,5

●● Ljudvärde Rw 30 dB

●● Karmdjup 105 mm

●● Dörrfyllning täckmålad dörr. Sandwichkonstruktion med 
isolering och board, klädd invändigt och utvändigt med slät 
oljehärdad board. 
Dörrfyllning laserad dörr. Sandwichkonstruktion med 
isolering. Klädd in- och utvändigt med slät furuplywood.

Glas 2-glas isolerruta D4-12.
Två 4 mm glas vilket det innersta är energiglas. 12 mm distans 
mellan glasen s.k varmkant, mellamrummet fyllt med Argon. 
Glaset monteras enligt MTK.

Tillval och 
tillbehör

●● Spröjs

●● Poster

●● Olika glasalternativ

●● Beslag

●● Persienn, plisségardin och rullgardin

Beslag ●● Hoppe London, aluminium. Övriga beslagspaket som tillval.

●● Stängningsbeslag - Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med 
tre sidkolvar av typ kilkolv. 

●● Vädringsbeslag - Dörrbroms, manövreras med spanjolettens 
handtag.

●● Hängningsbeslag - Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och 
pulverlackat stål. Vita ggj till vita dörrar, silverfärgade (RAL 
9006) till övriga kulörer.

Ytbehandling Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, 
nötbrun,brunsvart).  
Annan kulör som tillval mot pristillägg

Garantier ●● 10 års garanti mot kondens mellan glas i siolerrutor

●● 5 års garanti på dörrens funktion och mot rötskador

●● Produkten är CE-märkt

DFD med bröstning
sett från insidan

Profilerad insidaDFD helgas sett 
från utsidan

DFD sett  
från utsidan

ALTANDÖRR DFD
Utåtgående 2-glas altandörr

Utåtgående 2-glas altandörr i olika utföranden.  
Nedan visas bilder sett från insidan.
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RITNINGAR

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.  
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). 

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.  
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i  väggen där fönstret/dörren skall  
monteras måste hålla.

STORLEKSGUIDE

Möjliga storlekar
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