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Tänk ett målat plank med rader av stockrosor framför och så
en matchande trädörr som leder in till trädgården. Vår murdörr
passar utmärkt i både plank och murar, men även mellan t ex
hus och garage. Dörren är låsbar och du kan ha samma
låscylinder som i dina andra dörrar vilket begränsar antalet
nycklar att hålla reda på. Välj mellan rak och valvad ovankant,
och anpassa stilen till övriga dörrar genom dekorspårning och
glas. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende
och karaktär.
För mer information om våra dörrar, tips och idéer på
utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.

DÖRRTYP: Enkeldörr
DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn
för bättre hållbarhet. Isolering av 45 mm svensk freonfri
cellplast. Tjocklek dörrblad: 59 mm.
Tillval: Skyddsplåt i koppar på ovankant dörrblad, gäller
endast för murdörrar utan karmovanstycke.
BASUTFÖRANDE: Rak dörr med 7 mm furuplywood av
utomhuskvalitet, stående spår c/c 100 mm utvändigt och
invändigt. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt.
Avsedd att laseras.
Tillval: Valvdörr, fiskbensspårning båda sidor samt diagonalt
4 mm enkelt glas. Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.
KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm,
avsedd att monteras med distans från mark/golv.
Murdörren kan levereras med eller utan karmovanstycke.

Basutförande

Basutförande med tillval

KARMYTTERMÅTT:
10x21 med ovanstycke KYM 985x2061 mm
10x21 utan ovanstycke KYM 985x2025 mm
10x19-21 med ovanstycke KYM 985x1865-2061 mm
10x19-21 utan ovanstycke KYM 985x1853-2020 mm
Frigång mellan underkant dörrblad och mark är
ca 35 mm på en 10x21 med ovanstycke.
BESLAG: Som standard minst 3 tappbärande gångjärn,
3228-110 Z. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck.
Tillval: Låsklinka, ej låsbar.
BEHANDLING: Obehandlad.
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.
KLASSNINGAR: Oklassad

TRÖSKEL: Utan tröskel.

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