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1000

Generel note:
Alle elementer skal være DVV-godkendte.
2200

Generelt:
Vinduer og døre udføres som træ-alu partier med 3-lag glas.
Vinduer og døre skal være energimærk A, og dermed overholde de
forventede energikrav i BR2020.
Glas:
Glas i vinduer i døre markeret med S, skal udføres som lamineret
sikkerhedsglas

R01
Fast vindue
Skal malerbehandles, Farve udv.
Chokoladebrun RAL 8017
Indv. RAL 9010
Udskiftes ikke

Karme:
Vinduer og døre udføres med en karmbredde på min. 122 mm.
Farve:
Vinduer og døre udføres udvendig og indvendigt med farve RAL 9010
Tilbehør:
Vinduer:
Vinduer udføres med paskvilgreb med ventilationsstilling og
friktionsbremse, rullekovler og sikkerhedsslutblik.
Vinduer udføres med klikventil for friskluft med skjult luftindtag.
Kun ved faste karme må der monteres udvendige ventilriste.
Topvende vinduer udføres med paskvil, ventilationsstilling,
friktionsbremse, pudsebeslag og børnesikring, åbning max. 50 mm.

2200

3000

800

2000

S

S

Døre:
Døre udføres med 3-punktslukke og sikringsbeslag. Døre forsynes med
rullekovler i top og bund med ekstra hagekovler i midten ved låsekasse.
Døre forsynes med standard greb med vrider på indvendig side og
låsesystem som eksisterende døre.
Alle døre udføres med komposit bundstykker for niveaufri adgang maks.
højde 25 mm.
Hvis døre udføres med sparkeplade, skal dette være indehold påde udog indvendigt.
Der udføres dørpumper på de nye døre, hvor eksisterende døre har
dørpumper.

DR01
Udadgående facadedør
Med glasparti med fast ramme øverst
Udføres som træ parti
Farve udv. Chokoladebrun RAL 8017
Indv. RAL 9010
(gælder her frem for generel note)

NB:
Alle mål er vejledende og angivet som udvendige karmmål.
Alle elementer kontrolmåles af inden ordring
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