Villadörrar Ramsvik & Fjällbacka

Ramsvik & Fjällbacka
Fullvärdig ytterdörr

Denna dörr lämpar sig till utrymmen med full uppvärmning som tex villor, stugor, sjöbodar och varmgarage.
Ramsvik & Fjällbacka har aluminiumplåtar in-och utvändigt samt ett hakregellås med försäkringsklass 3 och ”hemmabekvämt/bortasäkert-funktion”. Dörrarna levereras obehandlade och måste ytbehandlas innan montering. Vi lagerför
ett antal storlekar, se text under resp. dörrmodell. Vi bygger även andra mått på beställning.

Dörrfakta

Dörrtjocklek 65 mm.
15 mm massiv profilerad granpanel utvändigt (Fjällbacka har rak panel).
Panelen är finsågad för att färgen skall fästa bra och den är gleslagd för att kunna
röra sig med fukt- och temperaturskillnader.
Panelen är skruvad med rostfri skruv och ändträet skyddas upptill av en massiv överlist.
Tätningslist av silikon i dörrbladet och tröskel av hårdträ med slitskena av aluminium.
Furufanérad insida samt under panel utvändigt.
Dubbla aluminiumplåtar.
Dörrbladet är isolerat med cellplast för god isolering.
Glasdörrarna är glasade inifrån med 2-glas, klart superenergiglas.
Låskista Assa 2002 Connect med säkerhetsslutbleck.
Karmdimension: 52x92 mm, levereras med förmonterade karmhylsor.
Leveranstid: 1-2 veckor, obehandlad (med reservation för ev. slutförsäljning).

Tillval:

Svart eller rostfri sparkplåt, höjd 150 mm.
Penselmålning 2 lager i valfri kulör.
Salningsspår i karm.
Cylinder och behör färdigmonterat.
Etsat eller hamrat råglas.
Glasring av Teak till dörr med runt glas.

Ramsvik är lagervara i storlek:
9x20, 9x21 & 10x21

Ramsvik kan göras med runt glas
i alla lagerförda storlekar.
Glasring i FSC®-certifierad Furu som
standard. Teak som tillval.

Fjällbacka är lagervara i storlek:
10x21

Fjällbacka kan göras med runt glas
i lagerförd storlek.
Glasring i FSC®-certifierad Furu som
standard. Teak som tillval.

Bovalls Dörrbyggeri AB bygger ytterdörrar och innerdörrar av hög kvalitet, för hand,
i hållbara material sedan 1943. Familjeföretaget drivs i tredje generation av systrarna Inger och Eva
Gustafsson tillsammans med 15 medarbetare.
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