ECLIPTICA DØRE
Standardudførelse
Type

Terrassedør (COTU)

Åbning

Ud

Slagretning

Sidehængt H/V

Lukkesystem

Grebsbetjent m. bremse

Pynteprofil

Nej

Not til sammenstilling

Ja

Bundtrin

Komposit/hårdttræ

Mål

Enkelt dør/dobbelt dør

Minimum mål

400 x 1900 / 800 x 1900

Maximum mål

1100 x 2500 / 2200 x 2500
(max. 2,3m² / max. 4,6m²)
Elementets maximale vægt må ikke overstige 350 kg.
Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2500 mm.
Flerefags elementer må ikke være over 9 m².
Det udvendige bredde- eller højdemål på elementet må aldrig overstige 4500 mm.

Dimensioner
Total elementdybde

157 mm.

Karm

45 x 147 mm.

Ramme

45 x 96 mm.

Gående post

95 x 112 mm.

Post til oplukkelig

95 x 147 mm.

Sprosser

45 mm. (påklæbet)

Bundkarm

25 x 147 mm.

Generelt
Garanti

Alle produkter er omfattet af Vinduesindustriens garantiordning, herved opnås der 5 års garanti.

Kvalitetssikring

CE-Mærket

Trækvalitet

Udvalgt fingerskarret fyrretræ uden knaster sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.

Komposit

GRP-profiler fremstillet af glasfiberarmeret polyester.

Hjørnesamlinger

Trækarmen er samlet med vandfast lim og med skjult stift. Komposit karm og ramme skæres i gering og
samles med en vandfast MS-P klæber og skjulte hjørnevinkler.

Glas

3-lags energirude med coating for optimale u-, g og lt-værdier. Glas limes i rammekonstruktionen med tokomponent vindueslim.

Maling

3 lags malebehandling med min. 60 my på trædele. 2-komponent malebehandling med min. 60 my på
kompositdele. Standard farver: Ral 9005, 9010, 7035 og 7016. Mulighed for granitfarver udvendig.

Tætningsplan

Alle elementer har 3 tætningsplan for at mindske kuldebroer og sikre en optimal u-værdi.

Beslag

Alle døre monteres med galvaniserede stålhængsler

Greb

Terrassedøre: Som standard leveres greb i rustfri stål.

Paskvil

Terrassedøre: 4 punkt pasvkil og grebsbetjent bremse.

Ventilation

Terrassedøre forsynet med slutblik med ventilationsstilling.

Levering

Elementerne leveres med egen vognmand emballeret med beskyttelseshjørner.

Vedligeholdelse

Skal vedligeholdes iht. Ecliptica vedligeholdelsesvejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.

Alternativer
1 pkt. låsekasse uden garanti.
Not til indfatning.
Sikkerhedsglas, lydglas, solafskærmet glas og ornament.
Males i alle RAL-farver, forskellig farve indvendig og udvendig (2-farvet).
Sidehængte vinduer kan monteres med oplukkelig lodpost som redningsåbning.
Der kan monteres magnetkontakter for alarm m.v.
Andre karmdybder på forespørgsel.

ECLIPTICA VINDUER
Standardudførelse

Type

TOPSTYRET (COTS)

Fast (CTFK)

FAST (COFK)

SIDEHÆNGT
SIDESTYRET
(COSH)
(COSS)

Åbning

Ud

Fast

Fast

Ud

Slagretning

Topstyret

Fast

Fast

Sidehængt H/V
Sidehængt H/V

Lukkesystem

Grebsbetjent

Ingen

Ingen

GrebsbetjentGrebsbetjent
m. bremse

Pynteprofil

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Not til vinduesplade

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Minimum mål

508 x 400 mm

300 x 300 mm

300 x 300 mm

400 x 508 mm
400 x 508 mm

Maximum mål

1537 x 1850 mm

2500 x 3000

2500 x 2500 mm

900 x 2200 mm
900 x 2200 mm

(max. 2,3m²)

(max. 5m²)

(max. 5m²)

(max. 1,8m²)(max. 1,8m²)

Ud

Mål

Elementets maximale vægt må ikke overstige 350 kg.
Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2500 mm.
Flerefags elementer må ikke være over 9 m².
Det udvendige bredde- eller højdemål på elementet må aldrig overstige 4500 mm.
Redningsåbning
Indtil 2 m. over terræn

869 x 1090 mm.

-

-

1090 x 645 mm.
1090 x 775 mm.

Over 2 m. over terræn

1000 x 990 mm.

-

-

990 x 748 mm.
-

Dimensioner

Alle elementer

Total elementdybde

157 mm

Karm

45 x 147 mm.

Ramme

45 x 96 mm.

Gående post

95 x 112 mm.

Post til oplukkelig

95 x 147 mm.

Fast post

68/95 x 125 mm.

Sprosser

45 mm. (påklæbet)

Generelt
Garanti

Alle produkter er omfattet af Vinduesindustriens garantiordning, herved opnås der 5 års garanti.

Kvalitetssikring

CE-Mærket

Trækvalitet

Udvalgt fingerskarret fyrretræ uden knaster sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.

Komposit

GRP-profiler fremstillet af glasfiberarmeret polyester.

Hjørnesamlinger

Trækarmen er samlet med vandfast lim og med skjult stift. Komposit karm og ramme skæres i gering og
samles med en vandfast MS-P klæber og skjulte hjørnevinkler.

Glas

3-lags energirude med coating for optimale u-, g og lt-værdier. Glas limes i rammekonstruktionen med enkomponent vindueslim.

Maling

3 lags malebehandling med min. 60 my på trædele. 2-komponent malebehandling med min. 60 my på
kompositdele. Standard farver: Ral 9005, 9010, 7035 og 7016. Mulighed for granitfarver udvendig.

Tætningsplan

Alle oplukkelige elementer har 3 tætningsplan for at mindske kuldebroer og sikre en optimal u-værdi.

Beslag

Topstyrede vinduer monteres med friktionshængsler i rustfri stål. Døre og sidehængte vinduer monteres
med synlige hængsler i galvaniseret stål. Faste karme med kompositrammer monteres med rustfrie klikbeslag.

Greb

Som standard leveres greb i rustfri stål.

Ventilation

Alle oplukkelige vinduer er forsynet med slutblik med ventilationsstilling.

Levering

Elementerne leveres med egen vognmand emballeret med beskyttelseshjørner.

Vedligeholdelse

Skal vedligeholdes iht. Ecliptica vedligeholdelsesvejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.

Alternativer
Not til vinduesplade og indfatning.
Sikkerhedsglas, lydglas, solafskærmet glas og ornament.
Males i alle RAL-farver, forskellig farve indvendig og udvendig (2-farvet).
Sidehængte vinduer kan monteres med oplukkelig lodpost som redningsåbning.
Der kan monteres magnetkontakter for alarm m.v.
Andre karmdybder på forespørgsel.

