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SSC Solid Portal med livande inåtgående dörr
Portal med dold karm som standard, ljudreduktion <Rw 38dB, inåtgående dörrblad tjocklek 60 mm.

Tillval:
1.  Urtag för överluftsdon 

(överluftsdon ingår ej)

2. Glasöppning i portaldörrblad

3.  Andra tröskelval som mekanisk 
tröskel, släplist /rundad tröskel  
60 mm eller med gummitröskel 

4.  Spår för glasanslutning i sida, 
16 mm från utsida

5.  Träslag ek/ask/björk, övriga 
träslag enligt förfrågan

6.  Utåtgående dörr med synliga 
gångjärn på korridorsida.

Standard:
• Målad i kulör NCS S 0500-N

• 118 mm karmdjup

• Lås 565

• Tappbärande gångjärn glansförzinkade

• Anslagströskel portal 25 mm hög, 61 mm djup

• Portalben med karmhylsor monterade uppåt

• Slät gavel för anslutning av glas med aluminiumlister

•  Portalben/Fyllning är med demonterbar dold  
infästning 2 sidor

•  Standardstorlek 1306x2190-2790 mm med dörr  
M10x21 (Fritt öppningsmått med dörr i 90° 843 mm)  
för att uppfylla tillgänglighetskrav i BBR. 



SOLID | Portaler och helglas  – Produktbladwww.sscgroup.se 3

Glas
Glas indelas i sektioner som fogas eller tejpas med VHB-tejp  
och levereras lösa i låda. 

Våra standardlösningar följer nedan:  

Standard: 
•  Träkarm med glaslist upptill och i sida som levereras  

omonterad. Naturanodiserad aluminiumprofil på golv med 
dimension 28x30 mm som levereras kapad, ej monterad

• Svarta tätningslister medlevereras löst 

Tillval 
1. Bottenprofil av aluminium 28x60 mm 

2.  Aluminiumprofil runt om 28x30 mm i sida, 28x40 mm upptill. 
Levereras i längder på 3000 mm.

Standard: 
• 10,38 mm Rw 34 dB lamellglas (55.1) 2(B)2

Tillval: 
1. 10,76 mm Rw 38 dB ljudlamellglas (55.2) 1(B)1

2. 12,76 mm Rw 40 dB ljudlamellglas (66.2) 1(B)1

SSC Solid Alu ger med sitt stora ljusinsläpp och nutida design  
ett stilrent uttryck som passar det moderna kontoret.  

Partiet kan anpassas efter olika önskemål, se tillval. 
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Mästare på projektanpassade snickerier
Snickerier till offentliga miljöer är SSC:s vardag och spetskompetens. Vår långa 
erfarenhet av såväl svenska som internationella byggprojekt har gett oss ett unikt 
kunnande inom projektanpassning, effektiv produktion och leveranssäkerhet – 
kunskap som vi gärna delar med oss av. SSC har ett brett sortiment med utprovad 
funktion och kvalitet och stora möjligheter att anpassa produkter efter dina idéer 
och uppdragets speciella förutsättningar. Vi hjälper dig till ett lyckat projekt.


