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KONSTRUKTION
• Dörrblad med skivkonstruktion, ytan av HDF-skiva, aluminiumför-

styvning på båda sidorna

• Dörrspegelns isolering av polyuretan (PUR) 69 mm

• Dörrbladets tjocklek 76 mm

• Karmen och dörrbladets ram limmad furu

• Fasta och hållbara fogar i karmen

• Dubbel silikontätning, ljusgrå tätning i ljusa dörrar, svart i mörka 

dörrar

• Karmdjup 130, 170 och 210 mm, karmens tjocklek 54 mm

• Tröskel av ek 35 mm och med aluminiumprofiler som skyddar mot 

väder och slitage

GLASNING
• Tredubbelt energieffektivt isolerglaselement, genomskinliga glas 

som standard

• Ljusgrå eller svarta mellanlister, selektivglas och argongas i ele-

mentet 

• Tätningsglas: tätningens färg svart

• Fönsterlisterna utifrån dörrens färg

LÅSNING OCH BESLAG
• Justerbara gångjärn (4 st.) 

• Abloy LC102-låskista + justerbart slutbleck LP711

STORLEKAR
• Bredd min. 690 ... max. 1 090 mm, pardörrar min. 1 390 ... max. 

1 990

• Höjd min. 1 790 ... max. 2 390 mm

• Sidoljusens minimibredd 290 mm

EGENSKAPER
 

Standard
Klassifice-

ring

Lufttäthet EN 12207 4 

Regntäthet EN 12208 7A 

Vindtäthet EN 12210 C3

  Ytterdörr med fönster. Provningsrapport nr VTT-S-02523-15, 04.06.2015

Rw Rw+C Rw+Ctr U-värde

Blinddörrar 28 24 22 0,69

Fönsterdörrar 29 26 24 0,73...0,99 (beroende på modell)

Provningsrapport nr VTT-S-02991-16, 6.7.2016 (dB)
Provningsrapport nr RISE, 20.5.2020 (U-värde)

TILLÄGGSUTRUSTNING/TILLVAL 

• övriga färger och tvåfärgade utföranden

• dekorglasalternativ Cotswold, Satiini,  

Stippolyte och Flemish

• låscylinder Abloy Sento (satinkrom och 

svart) eller Dormakaba Matrix, låscylindrarna 

kan serieläggas

• övriga låskistor, t.ex. LC190 och LC195

• Säkerhetslås 

• smart lås från Yale Doorman

• HOPPE-dörrhandtag Rodos, Cannes, 

Trondheim, Stockholm och Amsterdam samt 

svarta Dallas 

• dörrpump 523

• dörrstängare TS83, även med öppethållare

• sparkplåt

• ringklocka

• dörröga

• brevinkast

• sidoljus och pardörrar

• svarta gångjärn

• Dörrbelysning
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TERMO-YTTERDÖRR

PIHLA
TERMO

FÄRGER
• Täckmålade ytor, standardfärg bruten 

vit NCS S 0502-Y

Droppnäsan leder bort 
vattnet från dörrbladet. 
Tröskelplåten monste-
ras enkelt på tröskeln.


