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Portaler

Unik lösning för eldragning då portalerna är öppna på 
ovansidan för elrör. Skarvar av skivor undviks tack vare dold 
infästning vilket tillåter stor variation av skivbredder. Inåtgå-
ende dörrblad kan hängas in utan demontering av gångjärn. 
Stickväggar kan ansluta inne i fyllning eller tätt inpå bero-
ende på väggars placering. Med integrerade glas erhålls en 
mycket stilren övergång mellan portaler och glasparti. 
Förborrad karm med monterade karmhylsor ingår i över-
stycke, täckplugg i std. Kulör.

Topphängda skjutdörrar utan störande skenor på golv. Unik 
låsning medger enkel öppning av dörren samt klämfri place-
ring av handtag. 

Dörrportaler kan utföras inåt- eller utåtgående i en mängd 
olika konfigurationer. 
Tillverkas som standard med en höjd mellan 2290 – 
2700mm och karmdjup 120 – 147mm, samt sidofyllningar 
med en bredd av 200mm. Ljudreduktion dörr upp till Rw 
38dB och täta delar Rw 40dB.

Skjutdörrsportal med topphängd dörr på korridorsidan kan 
sömlöst kombineras med dörrportaler och glaspartier.
Tillverkas som standard med en höjd mellan 2290 – 2700 
och karmdjup 126 – 147mm. Ljudreduktion dörr upp till Rw 
37dB och täta delar Rw 40dB. 

Integrerad skjutdörr

Skjutdörr med topphängd dörr på valfri sida med glas mon-
terat utan lister i träkarm eller aluminiuminfattat.
Tillverkas som standard med en höjd mellan 2090 – 
2400mm och karmdjup 120 – 147mm.
Ljudreduktion dörr upp till Rw 37dB och glas upp till Rw 
40dB.

Glaspartier

Integrerade glaspartier till portaler med aluminiumbotten-
list ger ett sobert intryck med få linjer och skarvar som stör 
synintrycket. Medger långa partier med skarvade glas. Dessa 
glasas alltid på byggarbetsplatsen. Aluminiumbottenprofil 
finns i två höjder 30 respektive 60mm. 

Glaspartier helt i trä med glas i spår ger ett rent uttryck och 
en enklare hantering. Dessa levereras glasade från fabrik och 
alltid med ett glas i varje karm.
Tillverkas standard med karmdjup 92-147mm.

Material

Som standard utföres portaler av massiv målad furu med 
fyllningsskivor av belagd mdf eller spånskiva. Övriga träslag 
efter förfrågan.

Easy Office är ett glaspartisystem framtaget för att uppfylla högt ställda förväntningar på design, 
funktion, prestanda och flexibilitet i såväl nyproduktion som till ROT-projekt. 
Förutom partier innehåller systemet karmportaler och skjutdörrar som kan kombineras med flexibla 
mått tillsammans med färdiga lösningar för anslutning till golv, tak och mellanväggar. 
Portalerna har dold karm för ett stilrent utseende och täckskivorna kan enkelt demonteras.
Easy Office glaspartisystem är utvecklat främst till kontorsmiljö men passar även utmärkt till 
utbildningslokaler eller lokaler för vård och omsorg


