Sapa Loftgångsdörr 2074
Lägenhetsdörrar för hus med loftgång

Sapa 2074 Loftgångsdörr
2074 lägenhetsdörr för loftgång har anpassad karm
och tröskel för dubbla tätningar runt hela dörrbladet.
Dörren uppfyller inbrottsskydd upp till klass 3,
enligt ENV 1627.
Dörren har en fyllning (spegel) av limmad sandwichpanel med mycket bra isolering och ytskikt av aluminium-plåt eller väderbeständigt laminat. Lås, nyckeltub, dörröga, brevinkast, dörrbroms, brev-inkast och
ytbehandling väljes efter önskemål.
Dörren utföres som enkeldörr och kan förses med
sidoljus och överljus. Ytbehandling av profiler med
anodisering, pulverlackering alternativt Decoral.

Sapa Loftgångsdörr
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Lägenhetsdörrar för hus
med loftgång har anpassad karm och
tröskel för dubbla tätningar runt hela
dörrbladet.

Sapa 2074 Loftgångsdörr
Utföranden

Enkeldörrar med eller utan sido- och överljus.

Beslag

Trycke. Till loftgångsdörr 2074 används bladgångjärn,
med hänsyn till den smala karmprofilen. Vid gångjärnen
kompletteras bakkantsäkringar som är anpassade till vald
inbrottsskyddsklass.

Inbrottsskydd
enligt ENV 1627

Dörr i inbrottskydd klass 2 används ett godkänt lås och i klass
3 används två godkända lås. Låsen ska vara godkända enligt
EN 12209, Grade 5 eller SS 3522 klass 3.
Brevinkast i fyllningen får max vara 340 x 80 mm.

Profildjup
dörrblad/karm

74/74 mm

Ljud

Uppfyller klass R’w 30 dB enligt SS 25267.

U-värde

1,4 W/(m2K) i dimension 1085x2085 mm

Lufttäthet

Klass 2 enligt EN 12207

Regntäthet

Klass 7B enligt EN 12208

Sapa Loftgångsdörr designdetaljer

Gerade hörn ger styrka
Karm och dörrblad gerade i hörn.
Omsorg kring detaljer ger en bra
helhet.

Aluminiumtrycke
Behåller materialkänslan med
samma ytbehandling som
dörrbladet.

Nyckeltub
Underlättar service och förvaltning när hyresgästerna är ute.

Dörröga
Liten lins med stor uppgift.
Håller objudna gäster utanför.

Gångjärn
Med ny design i aluminium.
Ytbehandlas lika dörrblad för en
bättre helhet.

Tröskel
Endast 20 mm hög med dubbla
tätningar för ökad täthet och
bättre ljudisolering.
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Sapa Dörr för flerbostadshus
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Auktoriserad tillverkare

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i sortimentet och utförande utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Sapa december 2017.

Dörrsystem för tvättstuga, miljörum och gemensamhetslokal m.m.

