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DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr). 
Vid pardörr är gångdörren försedd med slaglist utvändigt. 
 
DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för 
bättre hållbarhet. Isolering av 45 mm svensk freonfri  
cellplast. Tätningslist ingår ej. Tjocklek dörrblad: 59 mm. 
 
BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhus-
kvalitet (BB/X), slät båda sidor. Avsedd att laseras. 
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr. 
 
KARM: Tillverkad i Norrlandsfur, kvalitet kvinta,  
i dimensionen 56x118 mm.  

TRÖSKEL: Utan tröskel. 
Tillval: Släplist, trätröskel i hårdträ, galvaniserat fyrkantsrör 
eller galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.  
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/ 

BESLAG: Som standard minst 3 tappbärande gångjärn, 
3228-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med  
standardslutbleck. Sidodörren på pardörrar är försedd med 
utanpåliggande garageregel 901-12. 
Tillval: Kantreglar med hävarm. 
 
BEHANDLING: Obehandlad.  
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

KLASSNINGAR: Oklassad 

LÅSKISTA
565, dorndjupsutförande  
50 mm, uppfyller krav enligt 
Svenska Standard SS 3522,  
klass 2, med tryckesfall och  
regel. 

GÅNGJÄRN 
3228-110 Z 
Förzinkat stål.  
Härdade ståltappar.  
Tappbärande.  
Med brickinkast för enkel  
höjdjustering. 

GARAGEREGEL
901-12 Z 
Med låshus av galvaniserat stål,  
styr- och slutbleck. Fyrkantsstänger 
12 mm som standard. 

I vissa miljöer är påfrestningarna på en innerdörr särskilt stora. Föreställ dig 
en industrilokal där dörren rycks upp och slängs igen många gånger under en 
stressig arbetsdag. Eller en ridskola där eleverna springer fram och tillbaka och 
släpper dörren som om den vore en svängdörr. Där passar vår innerdörr. Den 
är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag.  
 
Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär.  
I basutförandet är dörren slät på båda sidor. Oavsett vilken stil eller vilka mått 
du väljer, får du en rejäl dörr.  
 
För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in 
på vår hemsida www.gebo.se.
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