FrameFast

Monteringsløsning for dører og vinduer
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FrameFast

FrameFast

- årets smarteste nyhet!

Nå lanserer vi FrameFast - det
siste tilskuddet blant våre
patenterte innovasjoner, og et
smart monteringssett for enkel
og profesjonell montering av
ulike karmtyper.

Utprøvd stabilitet

for den som ikke regelmessig

FrameFast er utviklet for å gi

monterer dører eller vinduer.

en meget stabil montering uten
at kiler eller fugeskum behøver

Enkel etterjustering

anvendes. For å finne den

Fordi tre er et levende materiale

optimale konstruksjonen og

hender det veggmaterialer

sikre rett kvalitet har FrameFast

beveger seg så mye over tid

Det kan være både besværlig

gjennomgått harde tester. Den

slik at dører og vinduer behøver

og tidskrevende å montere

har blitt utsatt for ekstreme

etterjustering, f.eks. ved ett-års

vindus- og dørkarmer. Flere av

brukstester i vårt laboratorium

befaring. Anvendes tradisjonelle

dagens problemer med utette

der dørsett montert med

karmhylser eller karmskruer

eller skjeve dører og vinduer

FrameFast har blitt åpnet og

uten kiler, vil ofte glippen

har da også årsak i mangelfull

lukket hundretusener av ganger.

mellom skrue og hylse føre til at

og upresis montering, og

Vi har også utført pilotstudier

man får en vridning av karmen

ikke selve produktet. Dette

blant håndverkere og montører

over tid. En slik vridning kan kun

har vår utviklingsavdeling

i ulike sammenhenger. At en

utbedres ved at karmen justeres

funnet en løsning på ved å

større boligprodusent allerede

eller monteres på nytt. Dersom

utarbeide dette nye og effektive

har anvendt FrameFast fullt ut

karmen er innfestet ved hjelp av

monteringssettet.

de siste årene og også valgt å

kiler eller skum er mulighetene

fortsette med denne løsningen

til etterjustering meget

er en bekreftelse på de positive

begrenset. Men slike problemer

produktegenskapene.

løser du enkelt med FrameFast,

Patentert løsning
FrameFast er en patentert
løsning som består av
to hovedkomponenter.
Monteringshylser med stor
kontaktflate, og selvsentrerende
skurer for presis montering.
Ved hjelp av hylsene justeres
og festes karmen i nøyaktig
posisjon før skruene sikrer
karmstillingen permanent.
Det unike med FrameFast
ift. eksisterende systemer
er stabiliteten, presisjonen
og muligheten til enkel
etterjustering.

ADVANCE-LINE

for med den kan nemlig

Spar tid

tilstrekkelig etterjustering gjøres

Å montere en karm på

uten at gerikter, utforinger osv.

tradisjonelt vis med kiler er

behøver løsnes.

en sikker men vanskelig og
tidkrevende prosess. Ved hjelp
av FrameFast oppnås presis
karmmontering på betraktelig
kortere tid enn ved montering
med tradisjonelle karmskruer
og kiler. Tidsbesparelsen og
muligheten til et profesjonelt
resultat blir enda mer tydelig

FrameFast

Formontert eller som
tilbehørspakke

FrameFast
tilbehørspakke

Antall komponenter

FrameFast kan bestilles

Bildet viser komplett pakke med

8 stk Plugger 8 x 80

formontert i karm til samtlige

35mm hylser.

8 stk Plugger 8 x 40

8 stk Plastbrikker

ytterdører i ADVANCE-LINE

8 stk Karmskruer 5,8 x 45

serien. Hylsene er da formontert

8 stk Karmskruer 5,8 x 85

i karmen, mens skruer

8 stk Karmskruer 5,8 x 135

medleveres i en pose.

8 stk Karmhylser 16 x 35

FrameFast fins også som

Monteringsanvisning

komplett tilbehørspakke. I denne
pakken inngår så vel hylser og

(I pakker som leveres løst i

ulike skruer som plugger og

plastpose utgår karmskruve på

ekstra stabiliseringsbrikker for

45 mm).

ytterligere forenklet montering.

Bruksområde
FrameFast anvendes med
fordel ved montering av dører,
vinduer og i andre situasjoner
der det stilles høye krav til så vel
nøyaktighet som fleksibilitet.

FrameFast gir
1. Enklere montering
2. Raskere montering
3. Mulighet til enkel
etterjustering
FrameFast står for proff
montering – raskt og enkelt!

x8 stk

x8 stk

x8 stk

x8 stk x8 stk x8 stk

x8 stk

ADVANCE-LINE
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Se flere dørinovasjoner og bli inspirert på www.jeld-wen.no

Hos JELD-WEN er utvikling og
forbedring av produktene både
en forretningsstrategi og en
livsfilosofi. Det er naturligvis en
dynamisk prosess, hvor vi løpende
utfordrer oss selv og ikke minst våre
produkter. Det betyr også at vi kritisk
tilllater oss å foreta forbedrende
konstruksjonsendringer av våre
dører i forhold til de ADVANCE-LINE
produkter vi presenterer i denne
katalog.
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