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MODERN DESIGN. PRAKTISK TILLÄMPNING.

THERMO Line

NYHET!

INNGÅNGS OCH YTTERDÖRRAR
THERMO 60 OCH THERMO 70
Naturlig skönhet
Precisa exekvering
Utmärkt värmeisolering

System av värma dörrar THERMO 60 och THERMO 70 med
värmebänk med trekammare uppbyggnad är ett modernt aluminiumsystem avsett för byggbranschen. Särskilt där individuella parametrar akustisk och termisk isolering har störe betydning.
Dessa system kännetecknas av en mycket låg värmegenomgångskoefficienten U med hjälp av särskilda termiska raster
och tätningar.
Dörrfyllningar är fyllda med polyuretanskum, desamma som
används i Beditom garageportar som gör för perfekt passform
i portar och dörrar.

Tvärsnitt av dörren
THERMO 60

THERMO Line

NYHET!

DÖRRAR THERMO 60 i THERMO 70

THERMO DÖRRAR:

• aluminium fönsterkarm med en tjocklek på 60 mm eller 70 mm
med värmebänk
• slag dörr fylld med garage eller industri panel med en tjocklek på 40 mm
• gummitätning runt krets
• tröskel värmeisolerad
• höger och vänster dörrar öppnad på utsidan eller insidan
• brett utbud av färger

STANDARDUTRUSTNING:

• Tröskel värmeisolerad plast med en höjd på 18 mm
• WS gångjärn med justerbar
• KARO spärrehåke-bult lås
• WALA handtag på långa platta
• cylindrar system 35/50
• Avloppssystem
• Öppning på utsidan och insidan

EXTRA TILLBEHÖR:

• Gångjärn rulle WALA
• Strip lås spärr-hook
• Ytterligare opp lås
• Självstängande gångjärn
• Att fylla insidan med arket 1.5 mm
• värmeisolerad aluminium tröskel

gångjärn
WALA WS inox

gångjärnsrulle
WALA

dörrstängare
GEZE TS 4000

ECO Line
ECO SIDODÖRRAR TILL PORTAR

OPTIMALA VALET
Ytterdörrar ECO med offert bildar takskjutportar den perfekta arkitektoniska sammansättning. Påfyllningsdörrpaneler är tillverkade av samma
konstruktionselement som är konstruerade segmenten garageportar.
För varje typ av grindar erbjuder identiska parallella ytterdörrrmodeller.

INDIVIDUELA LÖSNINGAR
Varje gång dörrarna görs på individuell beställning. Tack vare kunden
har full frihet att välja vilken typ av ribbmönster. Struktur, färg och slutliga dimensioner för dörren.

ECO Line
ECO SIDODÖRRAR TILL PORTAR

PERFEKT HARMONI

Dörren slutbehandling är harmoniska inpassad till ytan av portarna och är
tillgänglig med woodgrain eller slät yta. ECO yttedörrar finns i ett komplett
utbud av dekorer och träimitation.
Om en sådan begäran, kan dörren lackeras i valfri RAL-kulör.

MODERN DESIGN

Modern arkitektur kännetecknas av de element av rostfritt stål och glas.
Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ som betonar individualitet av ditt hem.

VARM. ROBUST. PRAKTISK.

Ytterdörrar är fyllda med polyuretanskum och gjort av element som är resistenta mot vittring.
Massiv stålram kan monteras antingen i hålet och bakom hålet.
Som standard är varje dörr försedd med handtag på båda sidor av plast, har
en instickslås med profilcylinder och är klar för installation.

ECO Line
TRADITIONELLA GÅNGJÄRNS GARAGEPORTAR

Dörrbladet utrustade med en elektrisk
drift. Det är möjligt!

I många av de gamla garage finns problem med grindarna. De är ofta i trä eller stål - icke-isolerad och förstörs. När du vill inte ge upp
den traditionella lösningarna är det naturliga valet BEDITOM dubbel slagporatar. Moderna material, hållbara ramar och avslutning med
aluminiumprofiler ger hög användbarhet. Grindblad BEDITOM är lätt och hållbar, och användningen av paneler fyllda med polyuretanskum ger god isolering och högsta estetiska kvalitet. Att välja en traditionell prestanda behöver inte säga upp sig från modernitet och
bekvämlighet. Dubbel grindar BEDITOM är levererad som automatista portar.

BEDITOM SLAGPORTAR GER:

TILLVERKARE:

Beditom - Z. Bednarczyk Sp.j. 81-029 Gdynia, ul. Północna 1D, Poland
tel +48 58 667 37 10, fax +48 58 667 37 16
www.beditom.pl, e-mail: info@beditom.pl
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• Högkvalitativ utrustning
• Möjlighet att använda eldrift
• Utmärkt termisk prestanda
• Hög hållbarhet
• Möt de standarder som krävs för varje byggnad

