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god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.

Karm
Egenskaper
Materialval: Egenskaper
			Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i 		
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Karmtyp B

Vi har tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar
för bostäder, industri och offentliga miljöer.

Karmtyp B
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Tillval
Ytbehandling:
Förstärkning:
Tröskelalt.:
Elfunktioner:

Dimensioner:

Färdigmålad i standard/specialkulör.
Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning
Tröskelplatta, släpgummilist.
Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås.
Karmöverföring Abloy 8810/8811 och Roca 5210.
Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnet kontakt kräver
extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck.
Max 13,0 M x 29,3 M

Dimensioner och vikt
Enkeldörr M

Vikt kg

9 x 21M
10 x 21M
11 x 21M
12 x 21M

72
79
85
92

Med ”Se din dörr” teknologin som
du hittar i vår app kan du enkelt se
din dörr direkt i mobilen

Se hela sortimentet av dörrar
i vår app eller på webben
www.robust.se

På webben hittar du fler
produktblad, standardkulörer och
monteringsanvisningar
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