Glaspartier
Glaspartier från Orresta Dörr öppnar

BRAND- OCH LJUDKRAV

FYLLNING

för ljusa rumslösningar och för möjlig-

Brand:

Motsvarande E 30, EI 30 i utförande

Fyllning i stället för glas kan erhållas antingen

enligt MTK Brand

enkel, där den är monterad motsvarande glas

Glaspartierna kan utföras med

i fals och fäst med list, eller dubbel i liv med

ljudreducerande glas för olika behov

partiets stomme (se bilder nedan).

heten att välja olika glaslösningar och
materialval. Orresta Dörr har lång

Ljud:

erfarenhet av arkitektritade glaspartier
i olika utformningar och varierande
ytskikt. Glaspartier kan levereras
målade eller med massiva pålimningar
av ädelträ på furustomme. Partierna är
normalt glasade vid levereras.

DÖRRBLAD

Glaspartier levereras om så önskas med konventionella dörrblad (se resp dörrtyp), där
även karm kan integreras i glaspartiet.
   Partierna kan även erhållas med skjutdörrar
i motsvarande utformning som glaspartiet i
övrigt.
STOMME

Stomme av ädelträ eller målad furu levereras
normalt med tjocklek 45 mm och med djup
68 till 225 mm.
   Vid brandkrav levereras stommen med djup
från 118 till 225 mm.
   Partier i ädelträ tillverkas av en furustomme
med massiva pålimningar i önskat träslag.
Ädelträet till pålimningarna kommer från
särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet.
   Tvärposter och vertikala poster, i förekomGlaspartierna levereras med matchande
trälister.

mande fall, tillverkas endera i fullt karmdjup
alternativt med reducerat djup (min 60 mm) i

   Fyllningen utförs av fanerbeklädd trä
fiberskiva alternativt målad spånskiva eller yta
av laminat.
ELSLITS

Elslits med stomme av furu och målad träfiberskiva alternativt spånskiva med yta av laminat eller faner kan erhållas i önskat mått.
YTBEHANDLING

Glaspartierna levereras klarlackade, oljade,
betsade eller målad.
BESLAGNING

Vid leverans av skjutglaspartier levereras skjutdörrar med hängbeslag. Hängbeslagen är kullagrade och löper i skena. Nedtill i dörr
bladet löper styrningen i ett infräst spår.
Dörrblad förses med infällda draghandtag och
vid behov även hakregellås.
   Övrig beslagning offereras på begäran.

förhållande till stommen i övrigt.
GLASNING

Glaspartierna levereras normalt glasade.
Eventuella brand-, ljud- eller säkerhetskrav
avgör valet av glas.
   Glaslister levereras i ädelträ alternativt i
målad furu. Vid brandkrav utförs glaslisten i
hårdträ.

Genomskärning av oklassat glasparti i ek.

Enkel fyllning i stället för glas – målad eller med
laminat.
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Dubbelsidig fyllning med samma djup som
stommen.

A

C

Enluft

C

D

D

Standard 2093 (andra mått på begäran)

B

Standard 2090 (andra mått på begäran)

B

Standard 2090 (andra mått på begäran)

A

GP med tvärpost

GP med post

45

30

68-225

A-A

Min 60

B-B

Standard glaslist

42-200

Min 60

60

C-C

D-D

Alternativa glaslister

Karmyttermått

Karmyttermått

Andra utförande offereras på begäran.
Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
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