Karmar
Träkarmar för trädörrar
Våra träkarmar tillverkas enligt en äldre hantverksmässig konstruktion, där karmarna slitsas och hopmonteras till en
stabil konstruktion som också underlättar montage. Furukarmar för täckande ytbehandling tillverkas i minst klass C enligt
SS 817302. Ädelträkarmar av furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag tillverkas i klass A. Karmar i klarlackad
furu tillverkas i klass B.
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Andra djup på begäran (68 - 225 mm).

Karmen, normalt 42 mm, levereras som
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YTBEHANDLING. Målad furukarm levereras

standard med djupen 92, 118 eller 142 mm.
Andra djup på begäran (68 - 225 mm).
YTBEHANDLING. Motsvarande målad furukarm samt ädelträkarm ovan.

täckmålad i önskad NCS-kulör.

YTBEHANDLING. Ädelträkarmar levereras
klarlackade, oljade eller betsade.
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Karmar kan tillverkas med djup upp till 225 mm.
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Stålkarmar för trädörrar
Till vårt trädörrssortiment finns också möjlighet att välja en stålkarm. Karmen tillverkas av kallvalsad 1,5 mm HSLA-stål
(höghållfasthetsstål), men kan också levereras i rostfritt utförande och förses med tappbärande gångjärn i elförzinkat
utförande. Karmarna är profilbockade för att uppnå maximal styvhet och stabilitet. De levereras alltid sammansatta och
isolerade med tröskel monterad, direkt från fabrik. Karmarna är provade och typgodkända med våra trädörrar upp till
brandklass EI 30 och ljudklass R´w 40 dB. De är avsedda för utrymmen där slitaget är stort. Vanliga exempel är sjukhus,
servicehus, stormarknader, idrottsanläggningar och industrier.
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* Vid rådande kantlist av trä eller aluminium är
falsdjupet 50 mm.

KARM OP FÖR PENDELDÖRR O15
I grunden samma karm som 04-08 men
anpassad för Orresta Dörrs pendeldörr O15.
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