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Roommejts Portal tillverkas av massivt trä och kännetecknas av att dörrbladet 
livar med omslutande täta paneler i stängt läge. Dörrmiljön ger ett exklusivt 
intryck utan synliga karmar. Panelerna är öppningsbara för en enkel el 
installation. Välj mellan inåtgående eller utåtgående dörr. 
Välj mellan massivt dörrblad 9×21 M eller 10×21 M, tätt eller glasat (glasurtag 
G01). Levereras med en anslagströskel av ek samt låskista ASSA 565. 
Standardbredd 1400 mm. Standardhöjd upp till 3100 mm. Vid högre höjder 
kontakta oss. Kan även fås som pardörr.

Tillval; Trycke ASSA 696 med tillhörande täckbricka ASSA 4265, mekanisk 
falltröskel, överluftsdon. Dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-
system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, 
förberedelse för karmöverföring.
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* Mått 1050 mm upp till 1159 mm levereras ej med en öppningsbar panel för installation.

Ljudvärde Rw (labb) 38 - 43 dB

Min/max standardhöjd (listfritt)

Min/max bredd (lika sidor)

Upp till 3100 mm

*1050/1600 mm

Karmämnde Dold massiv karm

Karmdjup 100 eller 120 mm

Ytskikt Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér

För ritningar och mer teknisk detaljerad information
besök vår hemsida, www.roommejts.se


