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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
En- eller tofløyete balkongdører med ulike glass- og brystningskombinasjoner.
Karmbredde: 105 mm.
Materialer: Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.
Impregnering: Vakuumimpregnering Klasse B. leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.
Beslag:
- 3-punkts espagnolett
- Trinnløs luftebrems betjent med dørvrider
- Tosidig dørvrider, innvendig låseknapp, utvendig blindskilt
- Ekstrautstyr: en eller tosidig sylinder.
Glass:
- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.
Terskel: Hardved. Døren kan også leveres med HC-terskel i aluminium..
Brystning: 30 mm isolert brystning med sporet plate utvendig og slett plate innvendig. Kan
og leveres med slett plate på begge sider eller uten brystningspanel, helt glass. Standard
brystning på ubehandlede dører er grunnet for maling fra fabrikk, utvendig og innvendig.
Flere standard brystningshøyder. Andre høyder på forespørsel.
Trinnløs luftestilling: Dørene åpnes og lukkes med ett grep. Valgfri slagretting: Høyreeller venstrehengslet. Døren leveres standard med blindskilt utvendig og låseknapp
innvendig. Kan og leveres med en eller tosidig låssylinder.

Slagretning

Venstre

Høyre

Kan leveres med eller uten sprosser, ferdig malt eller beiset og med glass etter ønske.
Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående, pålimte eller innbakt mellom glassene.
Sprosseløsninger på vinduer og dører kan tilpasses

Bruksområde
Balkongdør som kan tilpasses vinduene slik at det gir fasaden en bedre helhet. Dørens
glassmål kan lages slik at den flukter med vindushøydene.
Farger, overflate
Lyssand vinduer og dører leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt
forskjellig farge utvendig/innvendig. Alternativt farge utvendig og ubehandlet eller lakkert
treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.
Overflatebehandling
Ubehandlet eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

Låssystem

Tilbehørsprodukter
For ekstra sikring kan det leveres:
- Innvendig sylinderlås
- Espagnolett lås i FG anbefalt utgave
- Laminert/herdet glass.
Sidefelt til dører: malt/beiset eller umalt. Kan leveres med avtagbare, pålimte inne
avtagbare ute eller gjennomgående sprosser.
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Bredde enfløyet

788, 888, 988 mm

Bredde tofløyet

1388, 1488, 1588 mm

Høyde

1988, 2088 mm

Brystningshøyde

160 - 1005 mm

Leveres og på spesialmål

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
R.61.2 Ytterdører.

NS 3451-kode for bygningsdel
233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer
523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).
523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.
Øvrige henvisninger
Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

4. HMS-REFERANSER
Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Lyssand Treindustri AS
Side 2 av 3
© Norsk byggtjeneste oda as

Vindusdører i tre

1460

Informasjonen er tilrettelagt av

PRODUKTDATABLAD
oktober 11

Lyssand Balkongdør

NOBB modulnr. 26661769*
PRE-m26661769

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarefabrikkers Landsforbund).

Samsvarserklæring
Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.
CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Lyssand Treindustri AS er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling
9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _
Type emballasje
Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

Lyssand Treindustri AS

Organisasjonsnr.

NO 947 251 392 MVA

Adresse

Holen 1

Postnr. og poststed

5200 Os

Telefon

56 30 33 00

Telefaks

56 30 33 30

E-post

firmapost@lyssand.com

Internettadresse

www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638190, 23649122 og 26662718.
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