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Frontrow är ett exklusivt system med aluminiumprofil och en 30 mm grepplist som ger
bästa möjliga stabilitet och en karaktäristisk look.
Frontrow monteras med kraftiga kullagerförsedda hjul nedtill och gummibelagda dubbelhjul upptill – även dessa med kullager. Detta får dörren att löpa smidigt och bjuda på
en trevlig upplevelse varje gång du öppnar och stänger den. Golvhjulet är dolt i dörrens
bottenskena, vilket gör dörren lämplig bland annat som rumsavdelare och för walk-in-lösningar.
Frontrow levereras med positionsstopp (magnet) och mjukstängning som ser till att dörren
alltid glider ljudlöst på plats i rätt position.
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PRODUKTBLAD
SKJUTDÖRR - FRONTROW
DIMENSIONER

-

PROFILFÄRGER

- Vit, silver, antik och svart matt.

SPRÖJS

- Lös: 30 mm hög (färg följer profilen).
- Fasta: 30 mm hög (färg följer profilen).
- Vertikal spröjs: 30 mm bred (färg följer profilen).

FAKTA

- Tak- och golvskena levereras i samma färg som dörrens ram. Finns som enkel-,
dubbel- eller 3-spårig skena.
- Pristillägg för 3-spårig skena.
- Priset är inklusive tak- och golvskena, dubbelhäftande tape, positionsstopp, skruvar
för takskena och anslagsknoppar för dörrarna.
- Skjutdörren kan justeras +13/-6 mm på höjden.
- Placering av golvskena 15 mm från gavelns framkant.
- Den dyraste fyllningstyp som ingår i en kombinationsdörr anger dörrens prisgrupp.
- Pristillägg för spröjs.
- Snedskärning är möjlig.
- Snedskärning är inkl. styrskena och styrstag.
- Målat glas och spegelfyllning har säkerhetsfolie på baksidan (B sida).
- Levereras med positionsstopp (magnet) och mjukstängning.
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Profil bredd 30 mm.
Max höjd 2750 mm.
Max bredd 1800 mm.
Dörrar över bredd 1500 mm levereras med 1 fast spröjs.
Max längd utan skarv i tak- och golvskena 5850 mm.
Överlapp 30 mm.
Djup takskena 95 mm.
Djup golvskena 70 mm.

