Produktinformation
Material
Karmarna tillverkas av riktad kallvalsad stålplåt, DC 01.
Plåttjocklek normalt 1,5 mm men kan ökas till 2,0 mm.
Karmarna kan även tillverkas, helt eller delvis, av rostfri
stålplåt SIS2333 (EN 1.4301) alt. SIS 2343 (EN 1.4404) samt
aluzinkplåt (DX 51D+AZ)

Ytbehandling
Standardutförandet levereras fabrikslackerade i slagtålig pulverpolyester.
Ytbehandlingen, som innebär att färgpulver efter applicering bränns i ugn vid en temperatur av ca 225
grader, ger en mycket tålig yta mot nötning och kan vara ett alternativ till rostfri plåt.
Speciellt i lokaler där det ställs höga krav på förslitning, exempelvis skolor, sjukhus, industrihus, kaserner
etc. Karmarna kan levereras i stort sett i vilken kulör som helst, dock tillkommer extra kostnad för andra
kulörer än våra standardkulörer ur NCS/RAL systemet. Före lackering tvättas produkterna kemiskt.

Gångjärn
Karmarna levereras som standard med ASSA 3240Zn. Andra gångjärnstyper levereras på begäran. För
Integrerat gångjärn klicka här.

Lås
Urtag för låshål stansas direkt i karmsidan och förses med en justerbar slutbleckskåpa. Särskilt slutbleck
erfordras ej, men kan som tillbehör levereras infällt eller utanpåliggande mot särskild beställning.
Karmarna kan också levereras med urtag för elslutbleck eller andra elkomponenter.

Tätning
Beroende på uppställda ljud‐och eller brandkrav, förses karmen med mineralull och i
förekommande fall även med olika typer av tätningslist.

Tröskel
Samtliga karmtyper kan förses med olika tröskeltyper qv stål eller rostfritt. Karmarna kan kompletteras
med trätröskel eller gummitröskel. Karmar levereras med transportstag av L‐profil som stadgar karmen
under transporten och i hanteringen på arbetsplatsen. Staget tas bort innan karmen monteras. Se
Monteringsanvisning.

Typer
Karmarna tillverkas normalt för standardstorlekar enligt svensk standard, men specialmått förekommer
och samtliga karmtyper kan enkelt måttanpassas inom vid gränser, exempelvis fodrets bredd/tjocklek,
varierande karmdjup, specialdetaljer för infästning etc. Samtliga karmprofiler kan utformas som karmar
för, pendel‐ och skjutdörrar, öppningskarmar och för invändiga fönster.
Placering av lås, gångjärn samt övriga beslag sker i samråd med utsedd dörrbladsleverantör och enligt
inom branschen utarbetade rutiner.
Såväl svenska som utländska dörrbladsleverantörer förekommer.
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