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TRÆ/ALU.KARME

Træ/alu.karm TYPE - AT Træ/alu.karm TYPE - BT

Træ/alu.karm TYPE - CT Træ/alu.karm TYPE - DT

Balodan træ/alu.karme til mellemrumsdøre er udviklet og fremstilles i et enkelt
og flexibelt design, der tilgodeser de tekniske funktionskrav, der må forventes til
en dør, som skal anvendes dagligt i boligens tørre opholdsrum.
Uden at gå på kompromis med dørkarmens konstruktionsstyrke, som er nødven-
dig for at klare de fysiske påvirkninger indvendige døre udsættes for.
Træ/alu.karme er sammen med Balodan laminat dørplader, det ideelle valg til rum
hvor dørene ikke udsættes for vand- og fugt påvirkninger, samt til bygninger hvor
man ønsker høj finish, stor styrke, minimal vedligeholdelse, og en lang levetid.
Træ/alu.karme til mellemrumsdøre må ikke anvendes i vådrum, men er designet
til anvendelse sammen med Balodan vandfaste alu.karme til vådrum.

Træ/alu.karme til mellemrumsdøre leveres som standard med færdiglakerede over-

flader i opbukkede alu.profiler, der er udfyldt med et kernemateriale af træfiber-
plade. Det sikrer en optimal karm styrke og fastgørelse af beslag, samt at karmen
ved rigtig montering er stabil og ikke kræver vedligeholdelse. 

De lakerede alu.profiler giver en hygiejnisk, slidstærk og rengøringsvenlig overfla-
de, med høj finish og sikrer at der ikke opstår revner og andre fejl, som forekom-
mer ved lakerede trækarme.

Træ/alu.karme til mellemrumsdøre kan leveres til enkelt-, dobbelt-, skyde- eller
svingdøre, med standard dørplade tykkelse på 39 mm.
Standard farve er hvid (RAL 9010), andre farver og anodiceringer kan leveres efter

forudgående aftale.
Endvidere kan alle træ/alu.karme leveres med integreret gerigt på 1 eller 2 sider.
Træ/alu.karme kan anvendes både i nye bygninger og ved renoveringer af ældre
byggerier, i private- og udlejningsboliger og i erhvervsbygninger.

Alu.profiler med færdiglakerede overflader -
høj finish, stor styrke, minimal vedligeholdelse.
Forventet levetid på over 25 år.
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