V I K PA R T I E R

EXPO ST 80

U= 1,4 W/m2K

FASADPARTI

Expo ST 80 är tillverkad i underhållsfri aluminium passar lika bra i
ett isolerat uterum som i fasaden till ditt vardagsrum. Håller effektivt

ISOLERAT VIKPARTI,
UNDERHÅLLFRI ALUMINIUM

ute regn och rusk men även öppnar upp om du vill släppa in sol
och värme. Aluminiumprofilerna har både köldbrygga och isolering
vilket ger ett förmånligt isoleringsvärde. Ett flexibelt system som kan
beställas i en mängd olika utföranden. Vikpartiet kommer även i 14

Expodul Uterum

olika standardkulörer där andra RAL offereras efter önskmål.
Ett sofistikerat isolerat viksystem med möjlighet till nedsänkt tröskel

Expodul.Uterum

och valfri öppningssida.
Tillhörande fasta glaspartier finns till detta viksystem.

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expodul.se
Kontor, Utställning
Järnyxegatan 3 Fosie, 213 75 Malmö
Tel: 040-6084140
infomalmo@expodul.se

KONFIGURATIONER
Inåtvända dörrar
Alla kongurationer nns även som utåtvända vikdörrar.
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SNITTVYER HANDTAG
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DESIGN:

GLAS/FYLLNING:

Modern design med isolerade
aluminiumproler med köldbryggor. Dessa
kommer i 14 olika standardkulörer där andra
RAL offereras efter önskemål. Även möjligt
att få olika kulör inne och ute. Partiet har en
exibel funktion för att passa dina unika mått.
Kan vikas utåt och inåt, öppnas i hörn eller
med slagdörr. Också nedsänkt tröskel och
spröjs nns som valmöjlighet.

24-62mm isolerglas.

TEKNIK:

DIMENTIONER:

Botten eller hängande konstruktion där
vikpartiet antingen styrs i bottenskenen eller
toppskenan. Expo ST 80 rullar på
kardandesignade rullvagnar med kullager av
rostfritt stål. Partiet är låsbart och vid udda
antal luckor också en slagdörr.

Dörrbladbredd:
Dörrbladhöjd:
Elementbredd:
Max dörrvikt:

max 1200mm
max 2700mm
max 6800mm utan skrav
85kg

Alla ståldetaljer är av korrisionfritt material.

Ex. tillval: Handtag med cylinderlås (17mm)

Beteckning:
ET-40278 (EXPO VIK42)

ET-50183

ET-40834 (EXPO ST80)

Handtag beställs som svart, grå, vit eller rostfritt. Andra handatgsalternativ oﬀereras efter önskemål.

