PRODUKT BESKRIVELSE

VANDFAST SANDWICH DØRPLADER
TIL VÅDRUMSDØRE
39 MM SANDWICH
DØRPLADER:

Vandfaste SANDWICH DØRPLADER leveres med overflader af 2 mm tyk kompakt laminat i standard lagerfarve.
Dørpladernes kantramme udføres af vandfast og uorganisk polyurethan baseret miljøplade, 70 mm dyb på alle
4 kanter af dørpladen.
Kernematerialet i dørpladerne udføres af extruderet polystyren (XPS), med stor tryk-, træk- og vridningsstyrke og
maksimal fugt optagelse på 0,5 volumen procent.
Dørplader i standard lager farver leveres med ABS-kantning på de to længste kanter i samme farve som laminat
overfladerne.
Dørplade konstruktionen sammenlimes med en polyurethan lim, der er kemisk uopløselig og vandfast.
Ved levering er dørpladens færdige laminat overflader beskyttet med en afdæknings folie, der fjernes når døren
er færdig monteret.
Dørpladerne kan anvendes til sidehængte-, skyde- og svingdøre.

DØRPLADE FARVER: Standard laminat lager farver:
Hvid - 0105-60 - RAL 9010 - NCS S 0502 Y.
Grå - 0160-60 - RAL 7035 - NCS S 2000 N.
Antracit - 10542-60 - RAL 7015 - NCS S 6502 B.
Sapeli mahogny 4133-60.
Egefiner 4176-60
Bøgefiner 4306-60
Andre farver: www.resopal.de - doors > 2018.

DØRBESLAG:

Sidehængte døre leveres som standard med mellemdørs lås og tabbærende stål hængsler.
Dørene kan leveres med alle typer beslag til indvendige døre.
En vådrumsdør der anvendes i agrasivt miljø med f.eks. klor- og syredampe, bør beslås med beslag der er velegnet til disse påvirkninger.
Vandfaste SANDWICH DØRPLADER i tykkelse 39 mm eller 34 mm, kan leveres som renoverings dørplader med
udfræsninger til eksisterende beslag, til montering i eksisterende karme.

GLAS I DØRPLADER: Alle SANDWICH DØRPLADER kan leveres med rude udskæringer og glas monteret. I 39 mm tykke dørplader
anvendes der som standard 6 mm tyk sikkerheds glas.
Andre glas typer: klar glas, ornament glas, matteret glas eller anden type efter ønske.
Generelt monteres alle ruder med vandfaste hvide plast glaslister.
Glas felter udføres i standard formater se oversigt, eller andre formater efter aftale.

SPARKEPLADER:

Som standard leveres sparkeplader udført af 1 mm børstet rustfrit stål med afrundede hjørner, sparkepladerne
monteres på dørpladerne ved limning, der anvendes ikke synlig skrue fastgørelse.
Andre sparkeplade typer kan leveres efter aftale.

KARME TIL VÅDRUMSDØRE:

Til vandfaste SANDWICH DØRPLADER anbefales det at anvende Balodan vandfaste og uorganiske ALU.KARME,
or at opnå den optimale kvalitets vådrumsdør.

Et dansk produkt udviklet og produceret af Balodan døren
i mere end 25 år.

Grøn teknologi- til hver sandwich dørplade
anvendes der ca. 20 % genbrugsmaterialer.
Forventet levetid på over 25 år.

BALODAN DØREN
Fabriksvej 2
Hvidbjerg - 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 18 88 - Fax. 97 87 19 98
e-mail: bl@balodan.dk
www.balodan.dk

DE VANDFASTE LØSNINGER

PRODUKT BESKRIVELSE

VANDFAST MASSIV DØRPLADER TIL VÅDRUM
MED EXTRA STYRKE
39 MM MASSIVE
DØRPLADER:

MASSIVE DØRPLADER til vådrum leveres med overflader af 2 mm tyk kompakt laminat i standard lager farve.
Kernematerialet i dørpladerne udføres af massiv, vandfast og uorganisk polyurethan basert miljøplade, med
meget stor styrke. Den uorganiske kerne er genbrugsmateriale med meget høj rumvægt og trykstyrke.
Dørplader i standard lager farver leveres med ABS-kantning på de to længste kanter i samme farve som laminat
overfladerne.
Dørplade konstruktionen sammenlimes med polyurethan lim, der er kemisk uopløselig og vandfast.
Ved levering er dørpladens overflader beskyttet med en afdæknings folie, der fjernes når døren er færdig monteret.
Dørpladerne kan anvendes til sidehængte-, skyde- og svingdøre.

DØRPLADE FARVER: Standard laminat lager farver:
Hvid - 0105-60 - RAL 9010 - NCS S 0502 Y.
Grå - 0160-60 - RAL 7035 - NCS S 2000 N.
Antracit - 10542-60 - RAL 7015 - NCS S 6502 B.
Sapeli mahogny 4133-60.
Egefiner 4176-60
Bøgefiner 4306-60
Andre farver: www.resopal.de - doors > 2018.

DØRBESLAG:

Sidehængte døre leveres som standard med mellemdørs lås og tabbærende stål hængsler.
Dørene kan leveres med alle typer beslag til indvendige døre.
En vådrumsdør der anvendes i agrasivt miljø med f.eks. klor- og syredampe, bør beslåes med beslag der er velegnet til disse påvirkninger.
Vandfaste MASSIVE DØRPLADER i tykkelse 39 mm eller 34 mm, kan leveres som renoverings dørplader med
udfræsninger til eksisterende beslag, til montering i eksisterende karme.

GLAS I DØRPLADER: Alle MASSIVE DØRPLADER kan leveres med rude udskæringer og glas monteret. I 39 mm tykke dørplader anvendes der som standard 6 mm tyk sikkerheds glas.
Andre glas typer: klar glas, ornament glas, matteret glas eller anden type efter ønske.
Generelt monteres alle ruder med vandfaste hvide plast glaslister.
Glas felter udføres i standard formater se oversigt, eller andre formater efter aftale.

SPARKEPLADER:

Som standard leveres sparkeplader udført af 1 mm børstet rustfrit stål med afrundede hjørner, sparkepladerne
monteres på dørpladerne ved limning, der anvendes ikke synlig skrue fastgørelse.
Andre sparkeplade typer kan leveres efter aftale.

KARME TIL VÅDRUMSDØRE:

Til vandfaste MASSIVE DØRPLADER anbefales det at anvende Balodan vandfaste og uorganiske ALU.KARME,
for at opnå den optimale kvalitets vådrumsdør.

Et dansk produkt udviklet og produceret af Balodan døren
i mere end 25 år.

Grøn teknologi- til hver massiv dørplade
anvendes der ca. 90 % genbrugsmaterialer.
Forventet levetid på over 25 år.

BALODAN DØREN
Fabriksvej 2
Hvidbjerg - 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 18 88 - Fax. 97 87 19 98
e-mail: bl@balodan.dk
www.balodan.dk
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PRODUKT BESKRIVELSE

LAMINAT DØRPLADER
TIL MELLEMRUMS DØRE
39 MM LAMINAT
DØRPLADER:
(IKKE VANDFASTE)

Massive LAMINAT DØRPLADER leveres med overflader af 2 mm tyk kompakt laminat i standard lager farve.
Dørpladerne kan designmæssigt anvendes i kombination med vandfaste sandwich dørplader der anvendes i
vådrum.
Dørpladernes kantramme udføres af træfiber plade, 34 mm dyb på alle 4 kanter af dørpladen.
Kernematerialet i dørpladerne udføres af extruderet polystyren (XPS), med stor tryk-, træk- og vridningsstyrke.
Dørplader i standard lager farver leveres med ABS-kantning på de to længste kanter i samme farve som laminat
overfladerne.
Dørplade konstruktionen sammenlimes med polyurethan lim, der er kemisk uopløselig og vandfast.
Ved levering er dørpladens overflader beskyttet med en afdæknings folie, der fjernes når døren er færdig monteret. Dørpladerne kan anvendes til sidehængte-, skyde- og svingdøre.
LAMINAT DØRPLADER er ikke vandfaste og må ikke anvendes i vådrum.

DØRPLADE FARVER: Standard laminat lager farver:
Hvid - 0105-60 - RAL 9010 - NCS S 0502 Y.
Grå - 0160-60 - RAL 7035 - NCS S 2000 N.
Antracit - 10542-60 - RAL 7015 - NCS S 6502 B.
Sapeli mahogny 4133-60.
Egefiner 4176-60
Bøgefiner 4306-60
Andre farver: www.resopal.de - doors > 2018.

DØRBESLAG:

Sidehængte døre leveres som standard med mellemdørslås og tabbærende stål hængsler.
Dørene kan leveres med alle typer beslag til indvendige døre.
Massive LAMINAT DØRPLADER i tykkelse 39 mm eller 34 mm, kan leveres som renoverings dørplader med udfræsninger til eksisterende beslag, til montering i eksisterende karme.

GLAS I DØRPLADER: Alle LAMINAT DØRPLADER kan leveres med rude udskæringer og glas monteret.
I 39 mm tykke dørplader anvendes der som standard 6 mm tyk sikkerheds glas.
Glas typer: klar glas, ornament glas, matteret glas eller anden type efter ønske.
Generelt monteres alle ruder med vandfaste hvide plast glaslister.
Glas felter udføres i standard formater se oversigt, eller andre formater efter aftale.

SPARKEPLADER:

Som standard leveres sparkeplader udført af 1 mm børstet rustfrit stål med afrundede hjørner, sparkepladerne
monteres på dørpladerne ved limning, der anvendes ikke synlig skrue fastgørelse.
Andre sparkeplade typer kan leveres efter aftale.

KARME TIL MELLEMRUMS DØRE:

Til massive LAMINAT DØRPLADER anbefales det at anvende Balodan TRÆ/ALU.KARME, udfyldt med træfiber
plade, for at opnå det optimale kvalitets dørsæt til indvendige mellemrums døre.

Et dansk produkt udviklet og produceret af Balodan døren
i mere end 25 år.

Slidstærke færdige laminatoverflader og
stor styrke, minimal vedligeholdelse.
Forventet levetid på over 25 år.

BALODAN DØREN
Fabriksvej 2
Hvidbjerg - 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 18 88 - Fax. 97 87 19 98
e-mail: bl@balodan.dk
www.balodan.dk
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PRODUKT BESKRIVELSE

UBEHANDLEDE DØRPLADER TIL MALING
TIL MELLEMRUMS DØR

39 MM DØRPLADER
TIL MALING:
(IKKE VANDFAST)

Massive DØRPLADER TIL MALING leveres med overflader af 3 mm tyk træfiberplade med ubehandlede overflader til maling. Dørpladerne er beregnet til færdigbehandling i et personligt design på byggepladsen.
Dørpladernes kantramme udføres af træfiber plade, 34 mm dyb på alle 4 kanter af dørpladen.
Kernematerialet i dørpladerne udføres af extruderet polystyren (XPS), med stor tryk-, træk- og vridningsstyrke.
Dørpladerne leveres med ABS-kantning til maling på de to længste kanter.
Dørplade konstruktionen sammenlimes med polyurethan lim, der er kemisk uopløselig og vandfast.
Dørpladerne kan anvendes til sidehængte-, skyde- og svingdøre.
DØRPLADER TIL MALING er ikke vandfaste og må ikke anvendes i vådrum.

DØRPLADE FARVER: DØRPLADER TIL MALING leveres med ubehandlede overflader, som rå træfiberplader.
DØRBESLAG:

Sidehængte døre leveres som standard med mellemdørslås og tabbærende stål hængsler.
Dørene kan leveres med alle typer beslag til indvendige døre.
Massive DØRPLADER TIL MALING i tykkelse 39 mm eller 34 mm, kan leveres som renoverings dørplader med
udfræsninger til eksisterende beslag, til montering i eksisterende karme.

GLAS I DØRPLADER: Alle DØRPLADER TIL MALING kan leveres med rude udskæringer og glas monteret.
I 39 mm tykke dørplader anvendes der som standard 6 mm tyk sikkerheds glas.
Glas typer: klar glas, ornament glas, matteret glas eller anden type efter ønske.
Generelt monteres alle ruder med hvide plast- eller træ glaslister til maling.
Glas felter udføres i standard formater se oversigt, eller andre formater efter aftale.

SPARKEPLADER:

Som standard leveres sparkeplader udført af 1 mm børstet rustfrit stål med afrundede hjørner, sparkepladerne
monteres på dørpladerne ved limning, der anvendes ikke synlig skrue fastgørelse.
Andre sparkeplade typer kan leveres efter aftale.

KARME:

Til massive DØRPLADER TIL MALING anbefales det at anvende Balodan TRÆ/ALU.KARME, udfyldt med træfiberplade, for at opnå det optimale kvalitets dørsæt til indvendige mellemrums dørsæt.

Et dansk produkt udviklet og produceret af Balodan døren
i mere end 25 år.

Til dig der ønsker et personligt design og
egen stil på dørpladernes overflader.
Ubehandlede dørplader til maling.

BALODAN DØREN
Fabriksvej 2
Hvidbjerg - 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 18 88 - Fax. 97 87 19 98
e-mail: bl@balodan.dk
www.balodan.dk
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