Du har ideene -vi har løsningene

Fordeler

CENTOR FOLDEDØR

yt fordelen av å få uterommet inn i hjemmet ditt.
Få en smart løsning, bygget med mening og som
enklere knytter sammen inne med den vakre
uteverden. Bygg ditt drømmehjem, og utvid rommet for
å få større plass. Få mest ut av utsikten og lyset i ditt hus,
vinterhage, naust eller hytte.

Dørene kan leveres valgfritt med sprosser etter ønsket
inndeling, og med ulike typer glass etter behov.

N

Glass
• Som standard brukes 2-lags energiglass med
argongass og varmkant U-verdi 1,0
• Kan leveres med 3-lags glass eller andre
funksjonsglass på forespørsel.

Vår foldedør er modernisert og
isolert etter moderne metoder

Produktfakta
• Karmer/dørblad: Laminert fingerskjøt furu
• Laminert fingerskjøt furu blir vakumimpgregnert
før overflatebehandling.
• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme.
Gummilist som glasspakning.
• Felt:3-5 åpningsfelt
• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium
• Beslag: CENTOR systembeslag
• Standard farge er NCS s 0502 y hvit med glans 30.

VEDLIKEHOLD
Med riktig vedlikehold vil produktet
yte mer i årene som kommer.
Om det oppstår feil på beslag som kan være
forårsaket av feilmontering i produksjon må
meldes om til Johnsen Glass AS så snart det oppdages.
Det er viktig at systemet fungerer optimalt
for forlenget levetid.
Foldedører er utsatt for slitasje fra daglig bruk.
Plassering og miljø der hvor døren er montert
vil også avgjøre behovet for vedlikehold. Om
døren er montert i nærhet av sjø eller sjøluft vil
den være mer utsatt for forringelse av beslag og
slitasje på overflatebehandling. Vedlikehold av beslag
og overflate er enda viktigere i utfordrende
miljøer som kystnære havområder, og noen
industriområder. Selv rustfritt stålprodukter krever
vedlikehold for å hindre forringelse i noen miljøer.
Følgende minimumsvedlikehold på beslagene må følges
ellers vil garanti utgå.
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Foldedør Bergensdøren

Beslagene i døren er like viktig som dørbladene. Derfor bruker vi Centor
beslag i våre foldedører. Centor leverer inovative, holdbare systemer.

Vedlikehold av skinnesystem, lagre,
hengsler, spor og skåter
Fjern alle overflateforurensninger ved å tørke alle synlige
sporflater med en fuktig myk klut og et mildt rengjøringsmiddel, tørk deretter med en ren klut. I utsatte omgivelser, bruk et tynt lag med et korrosjonsforebyggende
middel som CRC Marine 66, Innox eller WD40, og tørk
med en myk klut fuktet med en av disse produktene. Vær
forsiktig så du ikke får disse midlene på treverket, da de
kan forårsake flekker.
Bruk en spatel eller lignende (ikke fingeren) i skinnene,
bruk en liten mengde (typisk en 1/4 teskje) hvit petroleumsgelé (vaseline) eller lignende smøremiddel til den
indre leppen på hver side av sporet. Pass på at hjulene
passerer gjennom smøremiddelet og fordeles jevnt langs
sporet. Sett ekstra smøremiddel rundt lagrene og hengslene.
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Foldedør Bergensdøren

Smøremiddel reduserer slitasje, forbedrer glattheten og
beskytter mot korrosjon. Bruk et egnet smøremiddel i
skåtebeslag og låsesylinder. Anbefales CRC Marine 66®, Innox® eller WD40® til glidestiften inne i bolten og låsesylinderen anbefales. Røret som er festet til dysen vil bidra
til å konsentrere sprayen der du vil at den skal gå. Det er
tilgangshull eller spor på alle låsbeslag, slik at dette kan
gjøres uten å fjerne låser fra dørene.

Hyppighet av vedlikehold
Fremgangsmåtene nevnt ovenfor må utføres så ofte som
det er nødvendig for å hindre forringelse av det installerte
produktet, men vi anbefaler følgende minimumshyppighet
på vedlikeholdet:
Generelle miljøer, marine og industrielle miljøer:
Hver 3-6 månded

OM OSS
Johnsen Glass Vindusfabrikk AS ble etablert i 1979. Vi er en produksjon og servicebedrift, med
fabrikk på Sotra. Vi har butikkutstilling av ulike vindustyper og ytterdører.
Dagens produksjon er i hovedsak konsentrert rundt vårt “flaggskip” Herregårdsvinduet.

