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Isolerad innerdörr för platser där man önskar skilja två miljöer,
ex. kyla/värme, buller/tystnad.
Hygieniska materialval som ger perfekta förhållanden till livsmedelsindustri.
Genom sin i grunden hygieniska konstruktion, är den lämplig i kravmiljöer som
livsmedelsindustri, renrum, simhallar, offentliga lokaler, toaletter.

Tillverkas av glasfiberarmerad polyester med en kärna av freonfri urethan.
Dörrbladstjocklek = 40 mm.
Materialet är mycket hygienisk

ri plåt.

Tillverkas som enkelflyglig Max 1200 x 3000 mm
Tillverkas som parflyglig Max 2400 x 3000 mm

l Val

ö
hygien, eller kantlist av aluminium som ger större tålighet mot kantstötning.
Eftersom dörrbladen framställs ur formar gäller regeln att konstant hålla sig till
modulmått ex. 7 x 21 M - 12 x 21 M. Vid specialmått är kantlist av aluminium att
föredra eftersom det finns större möjlighet att producera denna typ efter kundmått.
Färg: NCS 0502-Y Vit

* Gångjärns ASSA 3228 Tillval rostfritt
* Lås ASSA 565 Tillval Valfri ASSA modul
* Trycke ASSA 696 Tillval Valfri ASSA
* Kantregel Infälld Tillval Valfri typ

För längre livslängd och speciell funktion kan dörrbladet beslås med :

Fönster 4 mm maskinglas med list av aluminium.
Fönster 40 mm isolerglas som monteras i liv med silikon.
Dörrstängare Med eller utan uppställning.
Automatik Enl. önskemål.
Slitmatta H = 1000 mm Svart, Röd, Blå, Grön, Gul, Vit, Lila.
Sparkmatta H = 300 mm Rostfri plåt.

Tillverkas som enkelflyglig Max 1200 x 3000 mm
Tillverkas som parflyglig Max 2400 x 3000 mm

Isolerad innerdörr för platser där man önskar skilja två miljöer,
ex. kyla/värme, buller/tystnad.
Hygieniska materialval som ger perfekta förhållanden till livsmedelsindustri.
Genom sin i grunden hygieniska konstruktion, är den lämplig i kravmiljöer som
livsmedelsindustri, renrum, simhallar, offentliga lokaler, toaletter.

Tillverkas av glasfiberarmerad polyester med en kärna av freonfri urethan.
Dörrbladstjocklek = 40 mm.
Materialet är mycket hygieniskt genom att det inte suger åt sig fukt eller kan ruttna.
Dörrbladet finns i 2 utföranden, med kantlist av glasfiber lika d rren som ger högsta
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Vid offert erhålls ritning på var dörr med bild på valda beslag, måttangivelser för vald karmtyp samt fri öppning vid
uppställda dörrblad. MainGate förbehåller sig rätten att ändra kontruktion i syfte att förbättra produkten.
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Karmar

1. ID1 aluminium 2. ID2 aluminium 3.ID3 aluminium
Foder end. fram Foder 70-130 mm Foder 130-170 mm

4. R1rostfri omvik 5. R2 rostfri smyg 6. R3 rostfri ställbar
80 / 100 mm panel Karmdjup 95 mm Valfri väggtjocklek

Exempel perflyglig dörr i offentlig miljö. Slitmatta kulörer.



Exempel BeslagningExempel Beslagning

1. Grundutförande 2. Med Slitmatta 3. Med Rfr Sparkmatta

4. Med Fönster 5. Med Siktruta 6. Excellent Pendeldörr
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