PRODUKT BESKRIVELSE

VANDFASTE ALU.KARME
TIL VÅDRUMSDØRE
UORGANISKE
ALU.KARME:

Vandfaste ALU.KARME udføres af opbukkede alu.profiler med færdiglakerede overflader, og udfyldt med vandfast og uorganisk polyurethan baseret miljøplade.
Karmene leveres med en dybde der passer til den totale murtykkelse inkl. puds og fliser.
Alle karme til og med M13 leveres færdigsamlet fra fabrik, inkl. forboringer til monteringsskruer, der medleveres
plast afdækningspropper til karmene.
Som standard leveres alu.karme uden bundkarm og med luft under dørpladen, hvis dørene ønskes leveret med
bundkarm, udføres bundkarmen så det sikres, at vand der løber ned af døren ledes ind i vådrummet.

ALU.KARM TYPER:

Ved valg af uorganiske ALU.KARME til vådrum bør der vælges en karmtype, der sikrer at vand og fugt ikke
trænger ind i konstruktionen ved samlingen mellem mur og karm, f.eks. en karmtype med integreret gerigt på
vådrumssiden af karmen.
TYPE A - karm ekskl. gerigter, til traditionel montering med/uden gerigter og til fugning mellem mur/fliser og
bagsiden af karmen. Karmdybde = murtykkelsen.
TYPE B - karm inkl. integreret gerigt på dørplade/fals siden, anvendes til døre der åbner ind i vådrummet.
Der fuges mellem gerigtbagsiden og mur/fliser. Karmdybde = murtykkelse + 18 mm.
TYPE C - karm inkl. integreret gerigt modsat dørplade/fals siden, anvendes til døre der åbner ud af vådrummet.
Der fuges mellem gerigtbagsiden og mur/fliser. Karmdybde = murtykkelse + 18 mm.
TYPE D - karm inkl. integreret gerigt på begge sider af karmen, anvendes til døre med vådrum på begge sider.
Der fuges mellem gerigtbagsiden og mur/fliser. Karmdybde = murtykkelse + 36 mm.
Ovennævnte karmtyper kan også anvendes til svingdøre.
TYPE BK - karm inkl. integreret gerigt på dørpladesiden, anvendes til udenpåliggende skydedøre med dørpladen
i vådrummet. Skydedøre med låsefunktion leveres med anslagskarm i låsesiden.
Der fuges mellem gerigtbagsiden og mur/fliser. Karmdybde = murtykkelse + 18 mm.
TYPE DK - karm inkl. integreret gerigt på begge sider af karmen, anvendes til udenpåliggende skydedøre med
dørpladen modsat vådrummet, eller ved vådrum på begge sider af døren. Skydedøre med låsefunktion leveres
med anslagskarm i låsesiden.
Der fuges mellem gerigtbagsiden og mur/fliser. Karmdybde = murtykkelse + 36 mm.

ALU.KARM FARVER:

Som standard leveres ALU.KARME i farven RAL 9010 - hvid. Andre RAL farver kan leveres efter aftale.
Karmene kan endvidere leveres med naturanodicerede overflader eller anodiceret børstet rustfrit stål overflade
efter aftale.
Skal karmene anvendes i vådrum med aggressivt miljø, f.eks. hvor der forekommer klor- og syredampe i luften
skal karmenes overflader være tilpasset dette.

DØRBESLAG:

Sidehængte døre leveres som standard med mellemdørslås og tabbærende stålhængsler.
Svingdøre leveres som standard inkl. dobbeltvirkende svingdørshængsler. Låsekasse, besætninger, dørgreb,
m.m. er tilvalg efter aftale.
Skydedøre leveres som standard inkl. ligeløbsskinne, løbehjul/bundstyr og standard kappe til inddækning af
løbeskinne. Anslagskarm/låsekasse, besætninger, fingerskåle, m.m. er tilvalg efter aftale.
Dørene kan efter aftale leveres med alle typer beslag til indvendige døre.

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

Grøn teknologi- til hver vandfast alu.karm
anvendes der ca. 90 % genbrugsmaterialer.
Forventet levetid på over 25 år.
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Hvidbjerg - 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 18 88 - Fax. 97 87 19 98
e-mail: bl@balodan.dk
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PRODUKT BESKRIVELSE

TRÆ/ALU.KARME
TIL MELLEMRUMS DØRE
TRÆ/ALU.KARME:
(IKKE VANDFASTE)

TRÆ/ALU.KARME udføres af opbukkede alu.profiler med færdig lakerede overflader, og er udfyldt med træfiberplade. Karmene er ikke vandfaste og må ikke anvendes i vådrum.
Karmene leveres med en dybde der passer til den totale murtykkelse inkl. puds m.m.
Alle karme til og med M13 leveres færdigsamlet fra fabrik, inkl. forboringer til monteringsskruer, der medleveres
plast afdækningspropper til karmene.
Som standard leveres træ/alu.karme uden bundkarm og med luft under dørpladen, hvis dørene ønskes leveret
med bundkarm, udføres bundkarmen som standard i naturanodicert alu.

TRÆ/ALU.KARM
TYPER:

Ved valg af træ/alu.karme til mellemrumsdøre er det væsentligt at fastlægge funktion og mål på murtykkelse
incl. overfladebehandling. Endvidere skal det angives om karmene ønskes leveret med integreret gerigt.
TYPE AT - karm ekskl. gerigter, til traditionel montering med/uden gerigter, eller til fugning mellem mur og
bagsiden af karmen. Karmdybde = murtykkelsen.
TYPE BT - karm inkl. integreret gerigt på dørplade/fals siden, anvendes til døre hvor der kun ønskes integreret
gerigt på 1 side. Der fuges evt. mellem gerigtbagsiden og muren. Karmdybde = murtykkelse + 18 mm.
TYPE CT - karm inkl. integreret gerigt modsat dørplade/fals siden, anvendes til døre hvor der kun ønskes integreret gerigt på 1 side. Der fuges evt. mellem gerigtbagsiden og muren. Karmdybde = murtykkelse + 18 mm.
TYPE DT - karm inkl. integreret gerigt på begge sider af karmen, anvendes til døre hvor der ønskes integreret
gerigt begge sider. Der fuges evt. mellem gerigtbagsiden og muren. Karmdybde = murtykkelse + 36 mm.
Ovennævnte karmtyper kan også anvendes til svingdøre.
TYPE BTK - karm inkl. integreret gerigt på dørplade siden, anvendes til udenpåliggende skydedøre.
Ved skydedøre med låsefunktion leveres karmen incl. anslagskarm i låsesiden.
Der fuges evt. mellem gerigtbagsiden og muren. Karmdybde = murtykkelse + 18 mm.
TYPE DTK - karm inkl. integreret gerigt på begge sider af karmen, anvendes til udenpåliggende skydedøre.
Ved skydedøre med låsefunktion leveres karmen incl. anslagskarm i låsesiden.
Der fuges evt. mellem gerigtbagsiden og muren. Karmdybde = murtykkelse + 36 mm.

TRÆ/ALU.KARM
FARVER:

Som standard leveres TRÆ/ALU.KARME i farven RAL 9010 - hvid. Andre RAL farver kan leveres efter aftale.
Karmene kan endvidere leveres med naturanodicerede overflader eller anodiceret børstet rustfrit stål overflade
efter aftale.
Bundkarme leveres som standard med naturanodiceret overflade, andre overflader kan leveres efter aftale.

DØRBESLAG:

Sidehængte døre leveres som standard med mellemdørslås og tabbærende stålhængsler.
Svingdøre leveres som standard inkl. dobbeltvirkende svingdørshængsler. Låsekasse, besætninger, dørgreb,
m.m. er tilvalg efter aftale.
Skyde døre leveres som standard inkl. ligeløbsskinne, løbehjul/bundstyr og standard kappe til inddækning af
løbeskinne. Anslagskarm/låsekasse, besætninger, fingerskåle, m.m. er tilvalg efter aftale.
Dørene kan efter aftale leveres med alle typer beslag til indvendige døre.

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

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