
3-glas isolerruta med varmkant. Standard 48 mm. Person-
säkert glas på in- och utsida.  

Levereras med handikappanpassad tröskel som standard. 
Kan även fås med högre tröskel.

 

145mm karmdjup som standard. Finns även i 95mm.

In- och utvändigt handtag i matt krom som standard. Lås-
cylinder på bägge sidor som tillval.

 

HANDTAG

KARMDJUP

GLAS

BESLAG

Hedgårda Fönster

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu. Om produk-
ten levereras ytbehandlad från fabriken är den behandlad 
med impregnering, grundfärg och täckfärg i den angivna 
färgen. Endast miljövänliga kvalitetsprodukter används.  

MATERIAL

TRÖSKEL

Skjutparti, Hedgårda Modern

Dörren öppnas genom att handtaget vrids och den glidbara
delen kan enkelt skjutas åt sidan. Beslagen i stål är ytbehand-
lade med elektrolytisk zink innan de ges en beläggning av 
trivalent krom och lackeras. 

Skjutparti
HEDGÅRDA MODERN



HANDTAG

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

GLAS

FÄRG

Hedgårda Fönster

U-VÄRDE

GLASLISTER

Skjutparti, Hedgårda Modern

U-värde från 0,7 W/m2K, beroende av glas och bröstnings-
höjd. 

Glaslister av vitlackad aluminium på vita partier. Aluminium
på produkter i andra färger än vitt. Finns i andra färger mot
extra kostnad.

Förebyggande åtgärder 
Yttre ytor kontrolleras årligen och eventuella skador 
åtgärdas. Mekaniska delar smörjs med olja. Eventuell smuts 
på glidspåret avlägsnas.

Rengöring 
Yttre ytor som karm och båge bör rengöras minst två gånger 
per år med milt rengöringsmedel, gärna i samband med 
fönstertvätt.

Underhåll
Livslängden hos ytbehandling varierar med färg, miljö och 
klimatförhållanden. Heltäckande färger bör bedömas efter 
5-6 år om efterbehandling är nödvändig. Behandling på 
transparenta ytor bör övervägas efter 3-4 år. Tvätta ytan 
med rengöringsmedel, ta bort lös färg och behandla ytan 
med produkter som lämpar sig för ändamålet. Tätningslister 
avlägsnas före ytbehandling och monteras när behandlingen 
har hårdnat. Tröskel i trä oljas med träolja.

 

Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och 
RAL-färger mot pristillägg.
 

Min bredd 1588 mm
Max bredd 5988 mm

 

Min höjd 1788 mm
Max höjd 2488 mm
 

Skjutparti - vertikalt snitt
 

Skjutparti med aluminiumbeklädnad - vertikalt snitt
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Passive sliding door with aluminum cladding

Vertical cross cut, 25 threshold
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