
 
 

SPORFRESTE YTTERDØRER.  
 

PRODUKTFAKTA: 

Standard ytterdører av Tundøren as leveres etter følgende spesifikasjoner. 
 
DØRBLAD: 

Standard ytterdør har ramtre av furu 53,7x44 mm, polystyren 

54mm, aluminiumsplater og 4mm HDF på begge sider. Dørblad er 62 mm. 

Dører med dekorert ytterside, har slett innside hvis ikke annet er spesialbestilt. 
 
Malte overflater:  

Standard farge er hvit, NCS S 0502-Y, med glansverdi på 30,+/- 5. 

Døren er malt med vannbasert maling. 

 
Sprosser: 

PVC  
 
Glass: 
24mm med PVC-sprosser 
Sikkerhetsglass utside Tun 107. 
 
KARM: 

42x105 mm furukarm, malt i samme kulør som dørbladet. 
 
TERSKEL: 

Lakkert terskel ask 25x95mm. Halve terskelen har aluminiums beslag og er smalere enn 

sidevanger for at vann ikke skal dryppe på terskel og samle vann. 
 
BESLAG: 

Låskasse: Assa 8765 

Sluttstykke: Assa 1887-2 

Hengsler: N3248-110kss zn, hvit 

Dører som er større enn standard mål leveres med hengsler 110x36kss zn. 

Dører med inn-/utside i ulik farge, leveres med hengsler 110x36kss zn 
 
EGENSKAPER: 
U-verdi 0,7 for tette dører, og under 1,0 med glass. 
 
GARANTI: 

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på dører som er levert ferdig overflatebehandlet fra 

fabrikk, og under forutsetninger at montering og vedlikeholds anvisning er fulgt. 

Garanti mot kondens mellom glassene er 5 år ved klart glass, og 2 år ved 

ornament glass. Det gis ikke fargegaranti på mørke kulører. 
 
RENGJØRING: 

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, og eventuelt tilsette litt 

oppvaskmiddel uten slipemiddel. 

Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Dette vil kunne ødelegge 

overflaten. Bruk svamp eller vaskeklut, som er vridd opp, til rengjøringen, og tørk godt 

av etterpå. Karm og listverk rengjøres på tilsvarende måte som nevnt ovenfor. 
 
VEDLIKEHOLD: 

På ferdig overflatebehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig 

rengjøring. Se pkt. over om rengjøring. Døren bør monteres slik at den ikke kommer i 

direkte kontakt med vann. 
 
 
 
 



 
JUSTERINGER: 
Hengsler: 

Hvis dørbladet har seget, subber på terskelen, kan dørbladet justeres på hengslene. 

For justering anvendes en umbrakonøkkel. Først skal man ta bort sikkerhetspluggen. 

Under pluggen er en skrue som gjør at dørens høyde kan stilles opp eller ned. 
 
 
Sluttstykket: 

Sluttstykket kan justeres ved å skru justeringsskruen med en skrutrekker. 

 


