Elcentralfronter

Parlucka med dolda gångjärn (tillval).

Nischlucka med spanjolettbeslagning (tillval).

Elcentralfronter med cylinderlåsning ASSA 593/707 (tillval).

En nischlucka märks inte.
Den bara finns där.
Luckan smälter in i den övriga inredningen och gör det samtidigt lätt att komma åt ledningar, stammar,
elskåp och annat som döljs bakom fronten. Att satsa tid och pengar på att vidareutveckla en produkt,
vars främsta syfte är att inte märkas, kan därför verka onödigt, det medger vi.
Men just därför kan SSC erbjuda en smakfull och slitstark produkt som fyller diskreta, men ändå viktiga,
funktioner. Att vi dessutom anpassar lösningarna efter varje kunds specifika önskemål är något du helt
enkelt får på köpet.

Produktinformation
Utförande

Tillval

Luckor
Tillverkas av melaminbelagd 19 mm spånskiva, målade
i kulör NCS S 0502-Y , kantband 0,9 mm,
parlucksmöte med anslagslist.

Luckor
Kulörmålade NCS-kulör (synlig sida)
Fanérade: bok, björk, ek, ask eller furu med fanérad kant.
Övriga träslag på begäran.
Laminat med ABS-list, vit, kulör eller träimitation
Överlimmad massiv trälist.

Karmar
Karm runt om med dimension 40x92 mm, tillverkas av
folierad MDF och målade i kulör NCS S 0502-Y .
Beslagning
Ovalt urtag avsedd för regellås ASSA 593 och cylinderskylt
ASSA 707. Gångjärn typ LZ 1423, vikluckor med piano
gångjärn. Skjutregel LZ 99.
Produkten är oklassad. För ljud- och brandklassning hänvisar
vi till våra massiva dörrar.
Leveranser
Om ej annat avtalats levereras fronterna buntade med
omonterad karm.

Karmar
Kulörmålade NCS-kulör
Karm med synlig del i trä
Förborrat 14 mm för karmskruv, vita täcklock i plast
medlevereras löst.
Förhöjd sockel höjd 100 mm
Beslagning
Spanjoletter Fix 590 (förmonterad)
Dolda grytgångjärn 165° (Max luckbredd 700 mm.
Ej i viklucksutförande)
Handtag och cylindrar offereras på begäran.
Förmonterade karmhylsor inkl. skruv.
Övrigt
Tak- och gavelanslutning

Luckbredd
Samtliga mått och utföranden på nischluckor och elcentralfronter i denna broschyr är förslag som främst syftar till att utförandet
ska vara bra ur både funktions- och montagesynpunkt. Finns det andra önskemål vad gäller detaljlösningar, mått och material

Max M25

Max M25

kan vi givetvis anpassa tillverkningen efter dessa.

M16 - M30

Max M25

Max M25

Enkellucka

Fyrdelad lucka

M4 - M10

M12 - M27

Tredelad lucka

Parlucka

M8 - M18

Detaljer

(Låshus Assa 593 tillval)
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Karmprofiler uppe / nere (vy från sida)

(Förborrat 14 mm
hål tillval)

Karmsidostycke, anslagssida (vy från ovan)

Pardörrsmöte med anslagslist (vy från ovan)

(Förborrat 14 mm hål tillval)

Karmsidostycke, gångjärnssida (vy från ovan)

Skruvvinkel för
fastsättning

Förhöjd sockel, 100 mm – tillval (vy från sida)

Utförande vid takanslutning ovan luckfront – tillval
(vy från sidan)

(Förborrat 14 mm hål tillval)

Utförande med sidoanslutning mot vägg – tillval
(vy från ovan)

Anslutningsdetalj vid seriekopplade fronter (vy från
ovan)
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SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda utbudet omfattar högklassiga produkter och tjänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar
kontinuerligt med att stärka sin p
 osition som objektspecialist på den nordiska marknaden.

