Karmipaksuus 54 mm. Alakarmi 45 mm, joka upotettavissa
Liukukisko 15 mm.

05/2018 Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Kynnysmateriaalina mänty. Kulkuaukko suojattu alumiiniprofi

Lammin® ILO -glasskjutdörrar med träyta
Puuprofiilin pyöristys R = 2 mm

Lasitus 3K. Lasitus määritellään kohteen rakennusmääräyste
Tuoterakenne
mukaiseksi. Turvalasitus kohteen käyttötarkoituksen mukaan
- Kiinteän osan lämpölasielementti on kiinnitetty suoraan k
- Liukuvan oven ja kiinteän osan valoaukot ovat erikokoisia.

näkymä sisältä

U-arvo
Leveys (mm) x korkeus (mm)
Karmisyvyys
162 mm
CE-merkin
vaatimusten mukainen koko:
- 2 000 x 2 180 mm = 0,88 W/m²K
Muut koot:
Karmipaksuus
45 W/m²K
mm, joka upotettavissa ko
- 3 000 54
x 2mm.
300Alakarmi
mm = 0,83
Liukukisko
15
mm.
- 4 000 x 2 600 mm = 0,80 W/m²K

näkymä ulkoa

Produktstruktur

Med Lammin ILO-glasskjutdörrar kan du bygga den
skjutbara fönstervägg du önskar. ILO-glasskjutdörrens
formspråk är vackert och tidlöst stiligt. Materialet i
ILO-kollektionen är furu.
Tillsammans med en glasskjutdörr kan du skaffa fasta
MEK-A eller öppningsbara MSE-fönster som ingår i
kollektionen. Dessa motsvarar varandra till sina tekniska egenskaper och har en likartad design. Den fasta
delens isoleringsglaselement är i karmen utan separat
ram och ljusöppningen är större än den rörliga delen.

Dimensionering
•
•
•
•
•

Bredd 1790–3990
näkymä ulkoa mm
Höjd 1890–2490 mm
Karmdjup 200 mm
Karmtjocklek 64 mm/55 mm
Tröskelhöjd 60 mm, varav träkarmens andel
45 mm och metallglidskenan 15 mm

Då maximistorlekar överskrids bör tillgängligheten
bekräftas från fabriken, så att totalvikt och transportmått
beaktas.

Kynnysmateriaalina
mänty.voi
Kulkuaukko
suojattu alumiiniprofiilil
Lasiliukuseinän rinnalle
hankkia mallistoon
kuuluvat kiint
ikkunat, jotka vastaavat lasiliukuseinää niin muotoilultaan ku
teknisiltä ominaisuuksiltaan.
Puuprofiilin pyöristys R = 2 mm

Orderns specialglas väljs order- eller fönsterspecifikt så
att bl.a. energiklasskrav, ljudisolerings- eller säkerhetsLasitus 3K. Lasitus määritellään kohteen rakennusmääräysten
glasföreskrifter blir beaktade.
mukaiseksi. Turvalasitus kohteen käyttötarkoituksen mukaan.

Tilläggsutrustning

Insektsdörr som kan rullas åt sidan, med max. mått
U-arvo
1500 x 2450 mm. Insektsdörren kan fås som större
Leveys (mm) x korkeus (mm)
2-delad, 3000 x 2450 mm.

CE-merkin vaatimusten mukainen koko:
- 2 000 x 2 180 mm = 0,88 W/m²K
Beslag
Muut koot:
Terrasslåsning -från
insidan som standardbeslag. Vrid3 000 x 2 300 mm = 0,83 W/m²K
handtag och fingerdragskiva
på utsidan. Matta färgal- 4 000 x 2 600 mm = 0,80 W/m²K

ternativ mässing och silver.

Tätning

Lasiliukuseinän rinnalle voi hankkia mallistoon kuuluvat kiinteä

Beslag på och
isoleringen
av dörren
bildar tillsammans
ikkunat,
jotka vastaavat
lasiliukuseinää
niin muotoilultaan kuin
en lösning som
är
utvecklad
för
krävande
förhållanden.
teknisiltä ominaisuuksiltaan.
Tätheten och ljudisoleringsegenskaperna är av toppklass bland skjutdörrar.

U-värde

Produktens totala U-värde är 0,73 W/m2K. Konstruktionernas värmegenomgångskoefficienter har definierats enligt standarden SFS-EN 14351-1 + A1.

Ytbehandling av träråmaterial och trädelar

Alla trädelar i Lammin värmeytterdörrar är av furu
som gjorts icke vridbar och som är eller i synliga delar
gjorts kvistfri genom fingerskarvning och lamellimning.
Alternativa träslag fås på begäran. Den vita målningens
standardnyans är NCS S 0502-Y och övriga nyanser
enligt NCS-kartan. Lammins glansiga standardnyanser
och övriga glansnyanser enligt Teknos’ färgkarta.

Glas och glasning

Alla glas är float-glas av kvalitetsklass 1. 3K-specialglasen är FI-godkända. För glasning finns bl.a. imfria och
solskyddsglas.
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