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Optimera er Norges største aktør innen salg
av byggevarer, trelast og interiør. For deg som
proffkunde betyr det at vi har store ressurser og
kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for
å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess.

DU BYGGER – VI TAR OSS AV RESTEN

Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som
proffkunde; Du bygger – vi tar oss av resten. Det
betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb
blir enklere, triveligere og mer lønnsom.

ET KOMPLETT TILBUD TIL PROFFEN

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tidsbesparende kundeløsninger, et profftilpasset
sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet gjennom 100 Optimera proffsentre og Montér
byggevarehus.

RÅDGIVNING OG OPPLÆRING

Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse – gjennom våre
dyktige medarbeidere, Optimera Akademiet og
en serie av Temahefter som regelmessig oppdateres i forhold til nye krav og regler.

TEMAHEFTER

Byggevarebransjen er i stadig utvikling og
endringer i produkter og forskrifter skjer kontinuerlig. Gjennom vår serie av temahefter skal du
finne informasjon om de forskjellige bygg-tekniske utfordringene i henhold til gjeldende standarder og forskrifter, samtidig som du til enhver
tid er oppdatert i forhold til nye produkter og
løsninger.
Vi vet at oppdatert kunnskap gir tryggere og mer
kostnadseffektive løsninger og
serien av temahefter er derfor tilrettelagt for
aktiv bruk både under planlegging av prosjekter
og ute på byggeplass.

AKTUELLE TEMAHEFTER

Temaheftene kan også
leses eller lastes ned
fra optimera.no
Besøk oss på vår
hjemmeside for
ytterliger informasjon:
optimera.no eller
monter.no
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1. BYGGEFORSKRIFTER
1.2 KRAV TIL U-VERDI

1.1 GENERELT

Vinduer og dører utgjør et betydelig varmetap i
hus og bygninger som tidligere er bygget.
Selv om vinduene i en vanlig bolig kun utgjør
5-10 % av boligens utvendige flate, står vinduene
for inntil 40 % av varmetapet. En bolig med små
vindusflater vil dermed ha mindre varmetap
enn en tilsvarende bolig med store vindusflater.
Større vinduer plassert mot sør utnytter solvarmen. Derfor er det viktig å planlegge plasseringen av store og små vinduer i boligen slik at
varmetapet blir minst mulig.
Toppsving Aluminiumbelagt

ET VINDU SKAL:

slippe inn mest mulig dagslys
slippe ut minst mulig varme
slippe inn solstråling som kan redusere
oppvarmingsbehovet
reflektere solstråling som forårsaker
overoppvarming
ikke forårsake problemer med trekk/dårlig
varmekomfort

Sidehengslet Hvitmalt
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De nye energikravene i byggteknisk forskrift
TEK10 trer i kraft 1. januar 2016.
Søknader som kommer inn til kommunen før
1. januar 2017 kan dermed følge dagens forskrift,
hvor nye krav til u-verdi for vinduer og dører er
0,8 W/m2K. Samtidig skjerpes minimumskravet
til U-verdi på vinduer og dører til 1,2 W/m2K.
Frittstående småboliger og andre bygg under
70 m2 samt fritidsboliger med areal mellom 70
og 150 m2 må bare oppfylle generelle krav.
Fritidsboliger under 70 m2 slipper alle energi
krav. Laftede boliger og bygg får fortsatt unntak
fra energikravene, og må bare oppfylle enkelte
minimumskrav. Disse minimumskravene er
mindre strenge enn øvrige minimumskrav.

Innadslående PVC

Ifølge veiledningen til teknisk forskrift for Planog Bygningsloven skal samlet glass- vindus- og
dørareal utgjøre maksimalt 25 % av bygningens
oppvarmede areal.
I forskriftene settes et hovedkrav om at veid snitt
av U-verdi for vinduer og dører i nye bygninger
skal være mindre eller lik 0,8 W/m2K (tidligere
krav 1,2). Det er ikke krav til at hvert enkelt vindu
skal ha lavere U-verdi enn 0,8. Kravet er imidlertid at ingen vinduer skal ha høyere U-verdi enn
1,2. Dette er ok dersom man har andre vinduer
som har bedre U-verdi enn 0,8, slik at snittet blir
0,8 eller bedre.

Balkongdør Hvitmalt

For å følge de nye kravene har produsentene fått
frem vindusløsninger som holder de nye kravene
basert på 3-lag energiglass. Rommet mellom
glassene fylles med for eksempel argongass som
reduserer varmetapet ytterligere. Til et nytt
bygg skal U-verdiene på hvert enkelt vindu og
dør kunne dokumenteres. Den anbefalte beregningsmetoden som legges til grunn for dokumentasjonen er en europeisk norm som benevnes EN-ISO-10077-1 og EN-ISO-10077-2.
Med vinduer som tilfredsstiller de nye kravene
er kaldras fra vinduet nærmest eliminert. Kaldras er nedkjølt luft fra vinduet som synker mot
gulvet og oppleves som trekk. Komforten blir
betydelig bedre med godt isolerte vinduer, spesielt med sittemøbler plassert ved vinduene. Når
det ikke kommer kaldras fra vinduene trenger
ikke temperaturen ellers i rommet være så høy.

Heve/Skyvedør Aluminiumbelagt

Foldedør PVC
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ET EKSEMPEL SOM ILLUSTRERER DETTE:

Dersom utetemperaturen er –20 grader og innetemperaturen er +20 grader, vil temperaturen på
innsiden av en 2-lag isolerglassrute (80-tallets
standard) være på +4 grader. Med andre ord
som et åpent kjøleskap. Med et moderne vindu
med energiglass vil temperaturen på innsiden av
glasset i det samme eksempelet være på opp mot
16 grader. Det er da åpenlyst at energiforbruket
reduseres betraktelig og bo-komforten øker. Selv
om varmetapet gjennom nye vinduer kan mer
enn halveres, er likevel varmetapet gjennom en
godt isolert yttervegg betydelig lavere da kravene her er på
0,18 W/m2K. Varmetapet gjennom vinduene
er også avhengig av vindusarealet og av riktig
tetting og isolering ved montering av vinduet.

1.3 PLASSERING
I KONSTRUKSJONEN

Krav til bedre isolerte yttervegger gir økte veggtykkelser. Det gir mulighet for å plassere vinduet
lengre inn i veggkonstruksjonen.
For bedre isolerte vinduer gir dette redusert
risiko for utvendig kondens fordi utvendig glassflate blir mer skjermet og dermed noe varmere.
Behovet for vedlikehold vil også begrenses i og
med at vinduet blir mer beskyttet for vær og
vind.
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Vindu plassert inn i veggkonstruksjonen

Plasseringen gir derimot redusert soloppvarming
og høyere risiko for fuktskader i veggkonstruksjonen. Tettingen rundt vinduet må dermed utføres
helt vanntett – under sålbenkbeslaget bør det
benyttes en solid membranløsning.

Vindu plassert ytterst i veggkonstruksjonen

Tradisjonell plassering av vinduer ytterst i
konstruksjonen gir bedre fuktsikkerhet og mest
solvarme inn i rommet gjennom vinduet. For
vinduer med lav U-verdi ned mot 1,0 er det
imidlertid fare for utvendig kondens ved denne
plasseringen. Utvendig kondens oppstår som
regel høst og vår ved høy luftfuktighet, lave
nattetemperaturer og klar himmel. Samtidig vil
denne plasseringen gi mer slitasje og dermed et
større vedlikeholdsbehov enn om vinduet trekkes lengre inn i konstruksjonen. I fremtiden vil
det trolig bli mer aktuelt å benytte vinduer med
enda lavere U-verdi enn dagens krav. I prosjektet
�Enova anbefaler� anbefales det å bruke vinduer
med U-verdi på 1,0 eller bedre, og for passivhus
settes det gjerne krav til U-verdi for vinduer på 0,8.

For illustrasjoner og tabeller se kapittel 5.

1.4 KRAV TIL DAGSLYSTILGANG

Alle rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning. Rom for varig opphold skal ha
tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre
oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe
annet. Som en forenkling kan man anta at kravet
er oppfylt dersom man benytter et vindusareal
tilsvarende 10 % av gulvflaten i rommet.

1.5 LYDDEMPING

Bygning og/eller bruksområde som er del av en
bygning, skal beskyttes mot støy og vibrasjoner
utenfra eller som oppstår ved forventet bruk av
bygningen. Det skal legges spesielt vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold ved
arbeid, søvn, hvile og rekreasjon. I bygning med
brukerområde der det normalt vil være spesielt
høyt lydnivå, skal det legges vekt på avskjerming
slik at det ikke kan oppstå vesentlig støyplage,
herunder stressreaksjoner, på grunn av støy i annet brukerområde og utendørs støy. For å oppnå
tilstrekkelig demping, kan det være nødvendig
å ta spesielt hensyn i forbindelse med selve innbyggingen og valget av vindusvariant.

1.6 RØMNINGSVEI

Brannceller skal ha tilstrekkelig antall, og minst
to utganger til rømningsvei. I etasjer eller plan
hvor vindu er eneste direkte rømningsvei, skal
minst annet hvert rom ha vindu som tilfredsstiller kravene til rømningsvei. Vindu som skal
regnes som rømningsvei, skal i åpen stilling ha
en fri åpning hvor høyde og bredde tilsammen
utgjør minst 1,5 m. Bredden skal være minst 50
cm og høyden minst 60 cm. Vinduets underkarm
skal ikke være mer enn 1,0 m over gulvet, hvis
det ikke er tatt forholdsregler for å lette rømning
gjennom vinduet. Rømning gjennom vinduet
kan skje ut i det fri dersom høyden over terrenget ikke overstiger 5,0 m, eller dersom vinduet
er tilgjengelig for brannvesenets materiell.
Rømningsvei maks. 1,0 m.

Stadip Silence - glass med lydreduserende egenskaper.
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2. INNERDØRER
2.2 LETTE DØRER

Lette innerdører er bygget opp som sandwich
konstruksjoner. Døren har et enkelt rammerverk
i heltre med fiberplate på utsiden, som fylling
benyttes ofte papir formet som kuber stående
på høykant. Lette dører kan også leveres i form
presset utførelse, som ved første øyekast kan
ligne på fyllingsdører. Disse dørene er bygget
etter samme lest som de slette døren og kan kun
leveres i malt utførelse. De lette slette dørene
kan leveres med overflate i finer eller malt.
Enkelte typer kan også sporfreses med mønsterdybde inntil 1,5 mm.
Finerte og malte dører brukes i leiligheter, bolig
og på kontorer hvor det ikke er andre krav til
døren enn at den skal skille mellom to rom. Lett
skyvedør har samme bruksområde som ovenfor,
men gjerne brukt der døren normalt vil stå i åpen
stilling, og man ikke ønsker å bruke veggplass til
den “lite” brukte døren.

Enfløyet lettdør

Tverrsnitt av lettdør

2.3 FYLLINGSDØRER

Modulsstørrelser innerdører
Enkeldør

1 1/2-dør

Pardører

Betegning

Modul (M)

ID / IDL 7

7 x 21 / 20

ID / IDL 8

8 x 21 / 20

ID / IDL 9

9 x 21 / 20

ID / IDL 10

10 x 21 / 20

ID / IDL 12,6

12,6 x 21 / 20

ID / IDL 13,0

13,0 x 21 / 20

ID / IDL 14,1

14,1 x 21 / 20

ID / IDL 13,3

13,3 x 21 / 20

ID / IDL 15,3

15,3 x 21 / 20

ID / IDL 17,3

17,3 x 21 / 20

ID / IDL 19,3

19,3 x 21 / 20

2.1 TEKNISKE FAKTA
INNERDØRER

Innerdør til alle typer boliger, offentlige miljøer
og til enkelte typer kontorer hvor det ikke stilles
brann og/eller lydkrav.
De fleste innerdørblad leveres med flerfunksjonslås og snap-in hengsler montert.
Låskassen i døren har flere funksjoner og kan
også brukes til wc-vrider.
Låsens funksjon som venstre- eller høyredør
endres ved at låsfallen trekkes ut og vris en halv
omgang.
Standard glasstype er sikkerhetsglass i 4 mm
herdet klarglass. Samtlige modeller kan bestilles
som pardør og/eller skyvedør.
NB! Legg merke til at vanlige innerdører er
beregnet å stå mellom rom med tilnærmet likt
klima (temperatur og fuktighet). Dersom ulikt
klima anbefales egne klimadører som er svært
formstabile.
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Denne dørtypen kjennetegnes ved at dørene er
bygget opp av ramtre som bærende konstruksjon
med ”løse” fyllinger mellom.
Fyllingsdørene kan fås i mange forskjellige
treslag og i malt utførelse. Ramtre og fyllinger
kan i disse dørene være bygget opp av heltre
lameller (furudører), kjernemateriale belagt med
finer eller heltre sjikt (edeltre dører) eller kjernemateriale belagt med fiberplater (malte dører).
Fyllingsdørene kan leveres ubehandlet, lakkert,
beiset og i malt utførelse.
Disse dørene vil også ha bra lydisoleringsevne,
noe som blir enda bedre dersom en velger karmer med dempelister. Enkelte varianter kan også
leveres brann og/eller lydsertifisert.

Tverrsnitt av fyllingsdør

Fyllingsdører er svært holdbare og bygger på
lange håndverkstradisjoner.

2.4 MASSIVE DØRER

De massive dørene har en oppbygging som
ligner de lette dørene med unntak at en i disse
dørene benytter en massiv kjerne i spon eller
trefiber. Overflate og utseende blir som for de
lette dørene. Denne dørtypen blir da mer holdbar
en de lette dørene og benyttes i hovedsak som
institusjonsdører eller i sammenhenger der en
behøver brann, innbrudd og eller lydklasse.

Tverrsnitt av massivdør
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Dørene selges også i uklasset utførelse og burde
også benyttes i boliger der en ønsker å oppnå noe
av disse dørenes fordeler.

2.5 KOMPAKTE DØRER
Tverrsnitt av kompaktdør

Kompaktdører med overflate Finer, Malt og
Laminat. Brukes gjerne på institusjonsbygg/
tyngre bygg hvor det ikke er krav til dørene, men
man ønsker en dør som tåler noe mer belastning
enn en lett dør. Leveres oftest med sylinderlås og
kan derfor låses bedre enn en lettdør.

2.6 PENDELDØRER

Brukes inn til kjøkken på serveringssteder,
pleiehjem og lignende og leveres i utførelse som
kompakt dørblad. Kjernen i dørbladet består av
trebaserte materialer og kan leveres med 3 typer
overflate; Malt hardfiber, Finer og Laminat.
Enfløyet pendeldør

2.7 RØNTGENDØRER

Røntgendører med 1 eller 2 mm bly, overflate
Finer, Malt og Laminat. Her er tommelfinger-
regelen slik: 1 mm til veterinær og tannlege,
2 mm til alt behov på sykehus. Kan også leveres
med en terskelfri løsning. Kan ikke kombineres
med klassifiserte produkter.

2.8 SMARTCLOSE

Røntgendør m/innlagt 2 mm bly

SmartClose er en dempet og diskret lukke
funksjon for innerdører, en trend man også
kjenner igjen fra kjøkkenbransjen. SmartClose
gir økt komfort og leveres med magnetisk
låskasse.

2.9 SPAR PLASS
MED SKYVEDØRER

Plassbesparing er ett av argumentene for å velge
skyvedør – et areal som kan utnyttes på en bedre
måte. Alle innerdører kan leveres som skyvedør
og karmene kommer i to varianter, enten som en
innfelt løsning i en ny vegg eller utenpåliggende
på eksisterende vegg.
Skyvedørskarm leveres ubehandlet og hvitmalt
i tillegg til andre farger, eller med synlige deler i
ulike tresorter som for eksempel eik, bjørk eller
bøk. Et kraftig beslag, som fyller alle tekniske
krav, gjør skyvedørskarmen særlig brukervennlig
for funksjonshemmede.
Størrelse
129x210
149x210
169x210
189x210
209x210
229x210
249x210

130x213
150x213
170x213
190x213
210x213
230x213
250x213

Enfløyet

SkyvedørsTilpasset dørblad
karm, hvit
størrelse
26797670
62,5x204
26797688
72,5x204
26797696
82,5x204
26797704
92,5x204
26797712
102,5x204
26797720
112,5x204
26797738
122,5x204
Standard hvitmalt
skyvedørskarm
23272065
62,6x204
23272073
72,6x204
23272099
82,6x204
23272081
92,6x204
23272107
102,6x204
23272115
112,6x204
23272123
122,6x204

Innfelt dørblad og karm

Utenpåliggende dørblad og karm

Røntgendør m/innlagt 1 mm bly

2-fløyet
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Utenpåliggende
type 1

Utenpåliggende
type 2

Standard
med ring og skål
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3. KLASSIFISERTE DØRER
EI60 dører

Lås: 565
Sluttstykke: Assa 357201
Hengsler: 4x3244
Karm: 42x92 mm med not
Brannstrips: 4x20mm lorient
Terskel: 25 mm hardved
En typisk trapperomsdør

EI60 2-fløya

2 stk. Anslaglister gang og fløy
Sluttstykke: Assa 357201
Skåte: Assa 1296
Skåte sluttstykke: Assa (blir montert i topp
karm og i std. terskel).

EI60 dører

3.2. BRANN/LYDDØRER
E30/25dB
med overflate Finer, Malt og Laminat.
Mellom kontorer og gang.
Lås: 565
Hengsler: 3x3244
Karm: 42x92 mm med tettelist og not
Brannstrips: 2x5 mm interdens
Terskel: 25 mm hardved med tettelist

Ny betegnelse

Gammelbetegnelse

E30
EI60
EI60*
EI30
EI30C
R60*)
R30
REI30
REIM120, ubrennbar

F30
B60
A60
B30 - dør
B30S - dør
A60 - bærende
B30 - bærende
B60 - bærende og skillende
A120
Glassgårder/glasstak
- F30/300

E30/300

3.1. BRANNDØRER

Byggeforskriftene gir oss nye betegnelser på
branndører. Dette er betegnelser som vil være
felles for Europa.

E30 dører

med overflate Finer, Malt og Laminat. Brukes alle
steder der hvor det ikke er krav til lydreduksjon,
men krav til brann.
Lås: 565
Hengsler: 3x3244
Karm: 42x92 mm med not
Brannstrips: 2x5 mm interdens
Terskel: 25 mm hardved

E30/30dB
med overflate Finer, Malt og Laminat.
Mellom kontorer og møterom.
Lås: 565
Hengsler: 3x3244
Karm: 42x92 mm med tettelist og not
Brannstrips: 2x5 mm interdens
Terskel: 25 mm hardved med tettelist
E30/35dB 40 mm
med overflate Finer, Malt og Laminat.
Entredør til leilighet og hotellrom.
Lås: 565
Hengsler: 3x3244
Karm: 42x92 mm med tettelist og not
Brannstrips: 2x5 mm interdens
Terskel: 25 mm hardved med tettelist
En super prosjektdør.

E30/25dB

E30/30dB

E30/35dB 40 mm

E30 2-fløya

E30 dører
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2 stk. Anslaglister gang og fløy
Sluttstykke: Assa 357201
Skåte: Assa 1296
	Skåte sluttstykke: Assa (blir montert i topp
karm og i std. terskel).
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4. TERSKLER OG KARM

E30/35dB - 52 mm

E30/40dB

E30/35dB - 52 mm
Brann/lyd klimadør. En garantert stabil dør
som inngangsdør til leiligheter.
Lås: 565
Hengsler: 3x3244
Karm: 42x92 mm med tettelist og not
Brannstrips: 2x5 mm interdens og
2x10 mm lorient i toppkarm
Terskel: 25 mm hardved med tettelist
MÅ IKKE BRUKES UTE
E30/40dB
med overflate Finer, Malt og Laminat.
Entredør til leilighet og hotellrom.
Lås: 565
Sluttstykke: Assa 5950 (FG godkjent sl.stk.,
Kan justere sl.stk. mekanisk)
Hengsler: 4x3228
Karm: 42x92 mm med not
Tettelist: 2 stk. tettelist i dørblad
Terskel: 25 mm hardved

EI60/35dB

med overflate Finer, Malt og Laminat. Brukes
som trapperomsdør på grunn av krav.
Alle klassifiserte dører brukes der hvor arkitekt
og beskrivende ledd finner krav i forskrifter som
sier at den døren skal brukes på dette stedet.

EI60/35dB

25 mm

Brukes som standard terskel på alle dørtyper
hvor det ikke er spesielle krav til framkommelighet o.l. Brukes på lette, kompakte og branndører.

Standard 25 mm terskel

25 mm

Med tettlist brukes på lyddører, samt der hvor
det er krav til røyktetthet.

15 mm

Underliggende. Mye brukt der hvor det har vært
ønske om spalte. Ulempen er at høyden blir
annerledes enn de andre dørene i samme bygget.
Man får også en karmside som ikke går ned til
gulvet, og det stilles derfor krav til at terskelen er
i samme veggtykkelse som karmen.

25 mm lydterskel

15mm flat underliggende terksel,
18 mm spalte.
(Karmhøyde=210,5) w
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8 mm
8 mm mellomliggende terskel,
10 mm spalte

mellomliggende. Brukes i boliger og steder hvor
det er nødvendig med luftespalte. På brede dører
anbefales det å legge en limstreng på gulvet så
den ikke �buler�. Dette skjer fordi den er i tynneste laget.

25 mm

Rustfri plate gulv, 6 mm spalte

(rustfri stål) brukes der det er brannkrav, men
hvor man samtidig absolutt ikke vil ha hindringer i form av terskel. Kan ikke brukes i
kombinasjon med lyd.

4.1 GUMMITERSKEL
M/STÅLINNLEGG
Gummiterskel med 2x slepelist,
tykk lyddør, 18 mm spalte

og dobbel slepelist har stort sett samme bruksområdet som ovenfor, men kan brukes på lyd.
Ulempen er at den gir en forhøying i overgangen
og er av den grunn litt lite aktuell framover.

Heve/senke terskel

Heve- og senke terskel med
2 mm rst. plate gulv,
18 mm spalte.

brukes på dører med brann og lydkrav, og gir
ingen overgang. Er foreløpig dyr, men det jobbes
med nye forbedrede utgaver som kan komme til
å knuse de andre “alternative” terskler framover.

Vippeterskel

Vippeterskel med 2 mm rst.
plate gulv, 18 mm spalte.

brukes på samme sted som en 2 mm rst. plate,
men tetter når døren står i lukket stilling. Gir
ikke isolering mot lydgjennomtrengning.

4.2 KARMER

Karmer leveres normalt som Karm med not, men
kan også leveres som Karm uten not og Karm
tilpasset veggtykkelse uten not.
Karmer leveres også med ulike funksjoner.

STANDARD KARM

Karmene produseres av massivt tre og leveres
med justerbare snap-in hengsle som gjør monteringen betydelig enklere.

Standard Karm

+KARM HAR INTEGRERT DEMPELIST

For at døren skal fungere på en best mulig måte
er det viktig å sørge for dempet lukking. Dør
karmer med dempelister leveres ferdig montert
i karmen eller som tillegg til eksisterende karm.
I kombinasjon med massive dører reduseres lydgjennomgangen merkbart. Selv med lette dører
satt inn i +Karm vil forskjellen være merkbar.

FLEX+KARM

En fleksibel karm:
Støydempende
Kvistfri og vedlikeholdsfri
Justerbare gerikter gir enkel justering tilpasset
variable veggtykkelser og planhet
Lakkfinish overflate uten synlige glipper,
spiker eller skruemerker
Enkel montering med bakmonterte clips og
ferdiggjæret geriktsett og spor i karmen
Med integrert dempelist som også demper
lydgjennomtrengning

+Karm

Flex+Karm
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5. VEDLIKEHOLD
som mulig gjennom god oppvarming og ventilasjon. For å unngå alt for store bevegelser i trematerialet skal den relative fuktigheten (RF) være
innenfor intervallet 30-60 %. Innerdører bør ha
samme klimaet på begge sider. Vær oppmerksom
på ulike treslags tekniske egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsom farge med mer. Beskytt
døren og tørk bort all fuktighet umiddelbart.
Ubehandlede dører bør behandles umiddelbart
etter montering. Skal døren lakkeres, mattes
overflaten forsiktig med sandpapir korning 180240. Bruk gjerne vannbasert lakk. Unngå maling/
beis/lakk på låskasse, sylinder og hengsler. Bruk
maskeringstape på glasset ved maling/beising.
Malingssøl på glasset fjernes med glasskrape.

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon,
hengsler og vridere og juster fortløpende.

Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med
vaselin 1–2 ganger pr. år. Lakkerte furudører
er tilnærmet vedlikeholdsfrie, og krever ingen
etterbehandling. Man kan friske opp overflaten
med møbelpolish med jevne mellomrom for
gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fettflekker. Antatt levetid/brukstid > 10 år.

5.4 MONTERING
5.1 RENGJØRING

Bruk en mild såpe for å vaske rent. Bruk vanlig
grønnsåpevann, evnt. et nøytralt rengjøringsmiddel (maks. pH-verdi 8).

5.2 FLEKKFJERNING

For fjerning av flekker av asfalt, gummi,
skokrem, sjokolade, fett, bruk White Spirit,
terpentin e.l.
For fjerning av flekker av fargeblyanter,
leppestift, tusj, bruk rødsprit og vann (50/50).
For fjerning av blod, bruk kaldt vann.

5.3 ETTERSYN/KONTROLL

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel
ikke smøres. Dører vil holde seg like fine i mange
år om de ettersees og vedlikeholdes med jevne
mellomrom. Husk at tre er et levende materiale
som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvinginger. Det er viktig å holde rommets
temperatur og relative luftfuktighet så konstant
18

Relativ fuktighet under montering, kan påvirke
det endelige resultat. Dørene bør ikke monteres i
rom med relativ fuktighet over 70 %.
Karmen settes inn i veggåpningen og tilpasses/
spennes fast i veggåpningen ved hjelp av:

Alt. A

Kiler, og festes med min. 8 festepunkter.
Det skal kiles under alle hengsler og min. 3 punkter på låssiden. Karm festes med skruer til vegg.
Fig. 1

Alt. B

Monteringshylser og eventuelt trykkfordelingsbrikker ved innsetting i porøse veggtyper (Leca
eller lign.). Monteringshylser festes med skruer
til vegg.
Kontroller at karmens hengselside er loddrett
i alle retninger når du skrur den fast (fig. 1, 2).
Monter dørbladet og juster karmen etter
dørbladet slik at det er en jevn sprekk rundt hele
dørbladet (kontroller at dørbladet stanser i den
posisjonen du vil) (fig. 3).
Fest håndtakssiden ved hjelp av kiler (fig. 3).

Fig. 2
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6. BADSTUDØRER

Fig. 4

DGL badstudør med dørblad
i herdet 8 mm sikkerhetsglass.

DGR badstudør med rundformet
6 mm tonet, herdet sikkerhetsglass.

DWG klassisk badstudør med stort vindu
i klart, herdet sikkerhetsglass. Kledd med
gran- eller osppanel.

1503

Det er viktig å velge rett badstudør. Den skal alltid slå utover. Anvend ingen form for lås som kan
henge seg opp. En feilaktig konstruert badstudør
kan være en sikkerhetsrisiko.

DWG

DWG / DWB

Unødig energiforbruk og i verste fall skader som
for eksempel nedbrent trepanel, kan bli følgen
av feil konstruert badstudør. En badstudør skal
fungere problemfritt etter mange års bruk. En
riktig badstudør er spesialprodusert for å tåle de
høye temperaturforskjellene mellom badstuens
utside og innside uten å slå seg eller forandres.
Dørene kan monteres høyre- eller venstre
hengslet, og er komplette med 6-8 mm laminert
glass med eller uten treramme, gran eller osp
panel, tappet k
 raftig karm i flerlagslimt virke,
dørhåndtak, samt barnesikker magnetlås.

DWG

DWB

1890mm

690mm

92mm

Fig. 3

Monter dørbladet og juster karmen etter
dørbladet slik at det er en jevn sprekk rundt hele
dørbladet (kontroller at dørbladet stopper i den
posisjonen du vil). Fest håndtakssiden ved hjelp
av kiler (fig. 3). Skru fast håndtakssiden og finjuster ved hjelp av karmskruen (fig. 4). Kontroller at
døren lukkes lett og at den ikke glipper i låsen.
Hvis den glipper – bøy ut tappene i metallplaten
i armen. Klaring mellom karmfals og dørblad ved
ferdig montert dør skal ikke overstige:
- 1,5 mm mellom hengsleside og dørblad
- 2,0 mm mellom toppkarm og dørblad
- 2,0 mm mellom låseside og dørblad
Avstanden mellom underkant dørblad og terskel/
gulv vil variere etter hvilken terskelløsning som
er valgt.
Fugen mellom karm og vegg skal ikke overstige
20 mm og på lyddører min. 15 mm. Mellomrommet mellom karm og vegg skal dyttes med
mineralull. Det skal dyttes i hele karmbredden,
bortsett fra de ytterste 15 mm (for fugesnor/
masse). Dører med lydkrav fuges min. 1 side,
men det anbefales 2 sider. Akryl fugemasse kan
brukes. Antall dytteremser er avhengig av fugebredde/hardhet i pakking. Dempingslist/tettlist i
karm reduserer lydgjennomgangen. 
En annen stor fordel er lukkelyden, som reduseres til et dempet klikk. Når dørene leveres med
dempingslist/tettlist må en påse at dørbladet
ligger an mot tettelisten helt rundt. Monteringen
av karmen avsluttes med en siste kontroll på at
karm er i lodd og vater.

6.1 MONTERING
Montering av dør med monteringshylser.
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Ved montering av klassifiserte dører skal monteringsbeskrivelsen
som følger med dørene underskrives. Dette er viktig for at kravet
til dokumentasjon overholdes.

Badstudør og ovn skal alltid på samme vegg.
Dersom det ikke er plass, kan man som en nødløsning montere ovnen på sideveggen, men da så
nær inntil døren som mulig.

Art.nr 2900 0624

Døren kan monteres som både venstre- og høyrehengslet. Følg
produsentens monteringsanvisning for hver dørmodell.
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7. KJØLEROMSDØRER

8. UTVENDIGE DØRER

Selvbyggerdører

Den tradisjonelle selvbyggerdøren leveres komplett med magnetlist, karmprofiler, innvendig og
utvendig håndtak, hengsler og skruer.
Denne døren er utenpåliggende. Magnetlisten
gir god tetning av dørene. Husk terskelhøyde for
nedre hengsel på min. 30 mm.

Isolert kjøleromsdør

Isolert kjøleromsdør leveres i en fast karm av
PVC. Døren er tilrettelagt for bekledning som
resten av kjøkkeninnredningen, med heldekkende rustfri dørpanel eller 2 stk. rustfrie lister
oppe og nede. Det ligger også en varmekabel i
karmen for å beskytte mot dannelse av kondens.
Varmekabel slås av og på etter behov med bryter
plassert i karm. Når varmekabel står på, lyser
diode. Selve døren består av foodsafe HIPS og er
isolert med 35 mm CFC-fritt polyurethanskum.
Døren tetter med magnet tetningslist og kan
hengsles både mot høyre eller venstre ved enkelt
å snu karm med dørblad oppned. Dørblad er
påmontert 6 stk. små og 3 stk. store hylleskuffer.
Disse må tas ut før montering og settes tilbake
etter montering. Varmekabel krever tilkobling
til spenning på 220-240V AC HZ og må tilsluttes
stikkontakt innvendig i kjølerommet. Effekt er
24W under drift.

8.1 ELEMENTDØRER

Alle er bygget for å tåle vårt klima og normal
bruk i genereasjoner. Grunnprinsippet med
isolasjon, aluminium og lag på lag av ulike innerskikt er det samme uansett klasse. Yttersjiktet,
fernissen skiller de mest kostbare dørene fra de
rimeligste modellene.

Justerbart
sikkerhetssluttstykke og
FG-godkjent låsenhet.
Sylinder og vriderpakning.

Glassfelt

Karm i furu

Tappebærende
og høyde-side
justerbare
hengsler med
bakkantsikring.

Isolert kjøleromsdør

Elementdører kan leveres:

Profil - varmekabel og anslagslist

med glass og/eller dekor i de fleste design
med freste spor
med utenpåliggende dekor
som tette brannklassifiserte ytterdører B-30/EI30
som lyddør, 38 og 42 db. og i kombinasjon
Brann og Lyd
som brannklassifiserte ytterdører B-30/EI30
med glass
som sikkerhetsdør, ENV 1627-1630 godkjent
utadslående og innadslående
standard eller 2-fløyet

Elementdører kan anbefales levert i alle
størrelser opp til 1290 x 2390 mm Branngodkjent
B-30 kan leveres opptil 1090 x 2190 mm.
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Tetningslist på dørblad
Terskel i aluminium
Kompaktlaminat, finèr,
lasur eller hdf
0,5 mm heldekkende
aluminiumsplate
Skrellet finèr
0,5mm heldekkende
aluminiumsplate
Skrellet finèr
0,5 mm heldekkende
aluminiumsplate
Kompaktlaminat, finèr,
lasur eller hdf
(her også ferdig malt)

Oppbygging elementdør. Ytterdør med overflate i finér, lasur
eller hdf må benyttes sin entrédør under tak.
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8.2 RAMTREDØRER
Tradisjonelle ramtredører
kan leveres:

med panel
glass og/eller fyllinger i de fleste
kombinasjoner
med enkelt std eller profilert glasslist 19 mm
med 55x104 mm standard ramtre dimensjon
(+ glasslist)
i furu eller edeltre
Dersom det er ønskelig kan vi levere dører med
andre ramtredimensjoner og listverksprofiler
enn det som er standard.

Snitt ramtredør

Ramtredører kan anbefales levert i
alle størrelser opp til 1290 x 2390 mm.

8.3 KVALITETER

Ytterdøren skal ivareta ønsker og krav til inngangspartiet og utvalget er stort. De forskjellige
dørene innehar ulike kvaliteter innen design,
isoleringsevne, funksjon, U-verdi og sikkerhet i
tillegg til andre særegenheter.

Opus ytterdører
Swedoor
Clever-line

Opus Ekstrem
Swedoor
Advance-line

Serien inneholder en rekke av
de mest populære design og
løsninger. Om ikke mulighetene
akkurat er uendelige, så får du
til gjengjeld en serie med fine
kvalitetsdører som dekker ditt
behov, til en fordelaktig pris.

En serie av produkter som gir
deg et utall av muligheter til å
velge blant materialer, farger
og funksjoner når du skal
designe dine dører.

•
•
•

God isoleringsevne
Funksjonell
Montert i karm

•
•
•
•
•
•

10 års formstabilitetsgaranti
Ekstra lav U-verdi
Flere design
Høy sikkerhet
Enkel justering av
dørens tetthet
Bygget for skiftende
norsk klima

Gilje
Standard

Gilje
Extra

Ytterdører med klassisk eller
moderne utforming tilpasset
mange hustyper. Konstruksjon
og oppbygning av døren har
et tydelig fokus på kvalitet,
uttrykk og utforming, noe som
gir ditt inngangsparti akkurat
det uttrykket som passer til
huset.

Med Gilje eXtra velger du blant
det ypperste på markedet når
det gjelder isolasjonsevne
innen ytterdører, uten at det
går på bekostning av designet.
Ekstra kraftige dører stenger
støyen ute samtidig som de
holder varmen inne.

•

•
•

•

•
•
•
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Bygget for et skiftende
norsk klima, stabile dører
og ekstra vær- og vannbestandig
Komplett løsning med dør
og evnt. sidefelt sammenkoblet i en karm
Kan leveres med skjulte 		
hengsler
U-verdi fra 0,82
Tykkelse dørblad /
karm 60 mm / 92 mm

•
•
•

U-verdi 0,58
Kan leveres som branndør 		
EI30 og/eller lyddør 42dB
Kan leveres på spesialmål
Kan leveres med skjulte 		
hengsler
Tykkelse dørblad /
karm 80 mm / 92 mm

8.4 MONTERING UTVENDIGE
DØRER

Viktig, skjev montering gir dårlig funksjon!
Bruk doble kiler, en fra hver side av karmen.
1. Ta ut dørbladet av karmen og kil karmen
provisorisk opp i hvert hjørne. Pass på at
terskelen er i vater og gir plass for tetting under terskelen. NB: HC-terskler må ligge på flatt
underlag og må ikke kiles. Det må sørges for
skikkelig tetting mellom terskel og underlag,
f.eks at det legges på en strimmel med tett
ingsmasse både ved ytterkant og innerkant av
terskelen.
2. Doble kiler settes inn bak hver sidekarm rett
ovenfor forborring, og kappes slik at de ferdig
innsatt ligger jevnt med karmens ytterkanter.
Kontroller også diagonalene.
3. Skru sidekarmen fast på hengselsiden (under
kilene). Pass på at sidekarmene festes rett og i
lodd. For montering i mur/ betong benyttes 10
mm karmanker eller lignende.
4. Heng inn dørbladet og kontroller at ikke
hengslene bender. Kontroller at dørbladkanten
og sidekarmen på låssiden er parallelle, med
riktig klaring, og at døren lar seg lett åpne og
lukke. Sidekarmen skrus deretter fast.
5. Nå kan man dytte med tetningsmateriale.

Husk følgende:

a - I likhet med isolasjon ellers skal materialet
være diffusjonstett på innsiden og diffusjons
åpent på utsiden.
b - Vær nøyaktig! Selv små åpninger i tetningsmateriale gir betydelig trekk og nedsetter
isolasjonsevnen.
c - Ikke dytt så hardt at karmen kuver innover
En god og nøyaktig montering sparer deg for
problemer senere.

Dør montert mot sidefelt og/ eller overlys:
Før montering i vegg skrues sidefelt og dørkarm sammen. Bruk
lime/tettemasse mellom sidefelt/overlys og karm for å unngå
trekk. Det skal benyttes 6 x 65 mm treskruer med en innbyrdes
avstand på maks 700 mm skrudd inn fra sidefelt/overlys og inn i
dørkarmen.
Etterjustering:
Om nødvendig kan man senere sidejustere hengslene. Pass på at
ikke hengslene står skjevt i forhold til loddlinjen. Dørbladet kan
heves ved å fjerne hengseltoppen og justere med umbraconøkkel. Sluttstykket kan justeres ved ”slark”.
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9. GARASJEPORTER/DØRER
8.5 ALUMINIUMSDØRER
8.5.1 ISOLERTE

Karm- og dørbladprofilene er isolert med 30 mm
glassfiberarmert polyamidprofiler for å få lav
U-verdi over profilsnittet. Karm- og dørbladprofilene er konstruert for å få en ventilasjons- og
dreneringsfunksjon som fungerer godt i falsen
og som har plass til henholdsvis 2- og 3-lags
isolerglass. Fyllingene kan være opptil 54 mm.
Dørene kan også leveres med utskiftbare anslag,
designede glasslister og sentrisk plassert glass.
Dørbladprofilene finnes for både smalprofil- og
modulprofillås samt med klemfri bakkant.

8.5.2 UISOLERTE

Profil ADS 65 S

Profilene har profildybde 50 mm med både
anslag og glasslist integrert i profilene. Programmet inneholder dørprofiler for smalprofillås og
modulprofillås. Falser for enkeltglass, 2-lags
isolerglass og fyllinger.
Vi kan også levere:
branndører
sikkerhetsdører
skyvedører (manuell/automat)
vippe / skyvedører (Terassedør)
skuddhemmende dører

Garasjeporter kan leveres i ulike utførelser.
I dag er det mest vanlige valget en stålport
som leveres i mange ulike farger, overflater og
mønster. I tillegg selges også porter i gran med
finert fylling eller gran med laminert heltre
fylling.
Portene i tre er impregnert fra fabrikk, men kan
også leveres ferdig malt. Alle porter i både tre og
stål leveres med utseendemessig lik garasje/
boddør. Disse dørene er ikke isolert.
Til stålporter leveres vindusløsninger med isolert
2 lags ripefritt kunstoffvindu i mange varianter.
Det leveres også vindu til enkelte treporter, da
i herdet glass i flere varianter.

Garasjeport i stål.

Hovedstandarden for garasjeporter heter NS
EN 13241. Denne standarden lister opp alle de
kritiske sikkerhetsvurderingene innen design og
produksjon av produktet, samt refererer til
en serie av støttestandarder.
Viktig støttestandard er NS EN 12604, som
beskrive følgende: En port skal være designet,
og bygd for å være sikker. En port skal ikke
forårsake alvorlig skade av følgende punkter:
ukontrollerbare portbevegelser
klemstring ved normal bruk
urimelig kraft for manuell åpning/lukking av
port

Garasjeport gran laminert heltre.

En port skal ha kontrollert og sikker bevegelse av
portseksjonene ved at:
port må være balansert
innfeste av port må være fast og pålitelig
unngå at porten faller, bryter sammen eller
avsporer
Porten skal ikke falle usikret dersom en
balanseringskomponent blir ødelagt.
Inngangsdør aluminium med automatikk

Garasjedør gran laminert heltre.
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10. STÅLDØRER/PORTER
9.1 BESLAG

Beslagtyper leveres i flere varianter avhengig
av overhøyde og sideklaring.
Standard overhøyde er 18 cm og 32 cm med
portåpner. Ved lav takhøyde kan overhøyden
reduseres til 12 cm, 13 cm med portåpner.
Innkjøringshøyden vil reduseres med 2-9 cm
dersom lavtbyggende beslag monteres.
Reduksjonen avhenger av bredden på porten.
Alle typer porter har pakning mot sidene, men
det er kun isolert stålport og enkelte treporter
som har pakning i topp og bunn som standard.
Treportene har lufting som standard, men kan
leveres med forskjellige typer tetningslister.

Beskytt mot kulde og fukt!
Mange av portelementene leveres med en 40 mm tykk kjerne av
FCKW-fritt hardt skum som sørger for en optimal isoleringsevne
og god stabilitet.
Gummitetning mellom leddene og en kraftig gummipakning
på bunnleddet gir sammen med tettelister til sider og topp en
komplett beskyttelse mot kulde og fukt.

10.1 DØRER

Brannklassifiserte ståldører leveres i en rekke
varianter og med et meget bredt spekter av
beslag, og er sertifisert i Nemko Certification og
merkes med NS-skilt. Dørene leveres i følgende
klasser og størrelser:

10.2 BRANNKLASSER:

A30/A30S, A60/A60S, A90/A90S, A120/A120S

Maks. modulmål:

1-fløyet 150 x 300 cm
2-fløyet 300 x 300 cm

10.3 OPPBYGGING

Brannklassifiserte ståldører har overfals, og er i
standard utførelse bygget av 1,25 mm stålplater
som er falset og sveiset sammen. Karmen er i
2 mm. Dørbladene har innvendig avstivninger,
er 52 mm tykke og er isolert med mineralull.
Dørene kan om ønskelig leveres med stålplater
i 1,5 mm. Dørene leveres standard forsterket for
dørlukker. Dersom det er krav til 20 N åpningskraft må det monteres automatiske døråpnere
og dørene må da bestilles klargjort for dette.

10.4 OVERFLATEBEHANDLING

Dørene leveres som standard i grunnet utførelse,
men kan leveres ferdig overflatebehandlet med
pulverlakk, galvanisert eller i rustfri utførelse.
Brannklassifiserte A30 og A60 tette ståldører kan
utstyres med glass. Glasset kan enten settes i
dørblad, sidefløy eller begge. Maksimum glassmål 980 x 1 790 mm i dører opptil modulmål
250 x 210 cm, og 300 x 900 mm for dører opptil
modulmål 250 x 250 cm.

10.5 MONTASJE

Det er viktig at montasjeanvisningen blir fulgt
og skrevet under av montør. Dette gjøres for å
kunne dokumentere riktig montasje av den
brannklassifiserte døren.
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11. BRANNPORTER
11.1 OPPBYGGING

Portene er i standard utførelse bygget av 0,7 mm
stålplater som er limt sammen med isolasjonen
til en kompakt stamme. De er 54 mm tykke, og
har forsterkningsprofiler langs alle fire sider.
Portene leveres alltid med labyrinttetning på tre
sider. Portene kan leveres med stålplater i tykkelse fra 0,7 mm til 1,25 mm.

11.2 OVERFLATEBEHANDLING

Enfløyet brannskyveport

Portene leveres i standardutførelse med ubehandlede Zintec stålplater. Portene kan leveres
ferdig overflatebehandlet med pulverlakk eller i
rustfri utførelse. Opphengsbeslaget leveres alltid
i galvanisert utførelse, hvis ikke annet er
spesielt avtalt.

11.3 LUKKEMEKANISME

Tofløyet brannskyveport

Brannskyveporter må være selvlukkende for å
tilfredsstille klassifikasjonskravene. Portene kan
leveres for montasje på skrå eller rett skinne. På
skrå skinne lukker porten ved sin egen tyngde,
og egner seg best når porten normalt skal stå
i åpen stilling. For store porter (over ca 10 m2)
anbefaler vi lukkebrems, mens mindre porter
kan leveres uten brems eller med dempesylinder.
Når porten skal monteres på rett skinne anbefaler vi fjærlukking med innebygget magnetbrems.
Porten kan også leveres med lukking ved hjelp av
lodd. Portene kan også leveres med motordrift.

11.4 BRANNKLASSER
A30S, A60S, A90S, A120S
Maks. modulmål: 600 x 400 cm

Montasje

Det er viktig at montasjeanvisningen blir fulgt
og skrevet under av montør. Dette gjøres for
å kunne dokumentere riktig montasje av den
brannklassifiserte porten.
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12. VINDUER
12.1 VINDUER I TRE
Fast vindu

Vindu som er fast har ingen åpne eller lukkemuligheter, og er i prinsippet det rimeligste
vindusalternativet. Fast vindu leveres i en rekke
standard størrelser eller etter mål, med eller uten
sprosser.
Faste vinduer gir mye lys, og anbefales i rom
med gode luftemuligheter eller i kombinasjon
med lukkevindu, enten sammenkoblet eller
sammensatt i en karm.

Fastkarm

Toppsving

Toppsving er den praktiske løsning med hensyn
til vasking og lufting. Konstruksjonen gjør at vinduet kan vendes ca 180 grader horisontalt uten
at vinduet kommer inn i rommet. Dermed blir
verken gardiner, blomster eller annet berørt når
du vasker vinduet. Kan leveres i en rekke standar
mål og etter bestilte mål. Vinduet har integrert
barnesikring og to luftestillinger. Låsbar vrider
kan bestilles som ekstrautstyr.

Toppsving

Innadslående

Kan leveres toveissvingende, dvs at vinduet kan
åpnes innover i toppen for lufting eller sidehengsles for vasking eller lufting. Begge stillinger
betjenes med en vrider. Når vinduet vaskes kan
dette skje trygt inne i rommet. Låsbar vrider kan
bestilles som ekstra utstyr. Leveres i en rekke
standardmål og etter bestilte mål.

Topphengslet

Den enkleste løsning for lukkevinduer. Vinduet
lukkes utover ved hjelp av enkle hengsler i topp.
Kan leveres i med samme mål og med samme
sprosseløninger som andre lukkevinduer men
har ingen lettvinte løsninger for vasking. Vinduet
har stormkrok. Leveres med enhåndsbetjent
vrider i bunn.

Innadslående
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Sidehengslet/sidesving

Sidehengslet

Vindu til rehabiliteringsformål eller for å fram
den “gammeldagse” stilen. Vinduet kan leveres i mange flerramsløsninger. Med eller uten
sidesvingbeslag og enhåndsbetjening (espangulett). Sidesving vil si at vinduet kan settes trinnløst i luftestilling og snus sideveis 90 eller 180
grader rundt alt etter hvilket beslag du velger. På
innsiden velger du om du vil ha gammeldagse
hasper eller espagnolett. En kan velge en rekke
sprossetyper gjennomgående eller utenpåliggende. Et toramsvindu kan dessuten leveres med
løs midtpost for rømning.

12.2. SPESIALVINDUER

I denne kategorien ligger karnappvinduer, skråvinduer og vinduer med buer. Karnappvinduet
er ofte en god løsning som gir huset særpreg og
øker romfølelsen. Vinduet kan bygges opp av de
fleste vindustyper, og om ønskelig ha ulike former for hengsling. Leveres etter bestilte mål.

Skråvinduer
Spesialvindu

Skreddersys etter vinkelen på taket og høyden på
loftet. Perfekt i et loftsrom hvor en ønsker mest
mulig lys. Kan kombineres med lukkevinduer
og deles opp etter kundens ønske. Forskjellige
sprosseløsninger kan benyttes.

Buede vinduer

Buede vinduer benyttes når du skal ivareta
byggestilen på eksisterende bolig eller ønsker å
understøtte den arkitektoniske stilen på huset.
Vinduene kan som oftest kombineres med de
fleste sprosseløsninger og lukkevinduer.

12.3. SPROSSELØSNINGER
Gjennomgående sprosser

Horisontale eller vertikale. Leveres i
forskjellige bredder.

Luftspross/pålimte sprosser

Horisontale eller vertikale. Leveres i forskjellige bredder. Luftsprossen gir det gammeldagse
inntrykket. Den er oppbygd som vist på skisse,
og vil dermed fremstå som en smal gammeldags
spross.

Klipsspross

Klipssprossen er i prinsippet den ytterste delen
av luftsprossen. Den ligger helt inntil glasset.
Enkel å ta av for vasking av glasset. Se skisse på
luftspross.

Gjennomgående sprosse

Sprosseramme

Sprosserammen er alternativet som passer på
de fleste vinduer, gamle som nye. Sprossen har
overfals som skal hvile på glasslisten. Sprosserammen er enkel å ta av for vasking og gir huset
en “ny” fasade på en lettvint og rimelig måte.

Luftsprosse

Koblede vinduer
Skråvindu

Koblet vindu kombinerer gammel byggeskikk og
håndverkstradisjon med moderne teknologi.
Det strenge norske klimaet gjør vinduene
spesielt utsatt.
Vinduet leveres i to utførelser:
– Toppvarianten har 2+1 glass, og er i tillegg er
en del oppgradert i forhold til den noe enklere
varianten -1+1 glass.
Innenfor disse to kvalitetene, leveres det et utall
forskjellige varianter og løsninger. Vær sikker på
at du finner akkurat det vinduet som passer din
hytte! Vinduet produseres i vakumimpregnert
furu og med ekte gjennomgående sprosser som
standard.
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Klipsspross
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12.4 TILBEHØR

Foringer og blomsterbrett

Vinduene og balkongdørene kan leveres med
ferdige, monterte eller umonterte, foringer til
hvilken som helst veggtykkelse. Ulempene med
å tilpasse foringene på plassen kan enkelt
fjernes. Blomsterbrett for ekstra bred bunnkarm
kan leveres med vinduet.

12.5 OVERFLATEBEHANDLING
Maling

Vindu m/påmontert foring

Vinduer og balkongdører skal ikke stå i vind og
vær uten å være malt eller lakkert med en olje,
alkyd eller vannfortynnet maling. Ferdig malte
vinduer og balkongdører kan leveres i en rekke
standard farger eller i ønsket Ncs farge. Vinduene
og dørene kan males i en, to eller tre farger, alt
etter kundens ønske.

12.6 VINDUER
ALUMINIUMSBEKLEDD
Aluminiumsbekledning

Vindu med aluminiumsbekledning

Aluminiumen legges utenpå balkong-, skyvedøren eller vinduet. Vindu eller dør som er kledt
med aluminium utvendig gir ekstra god
beskyttelse mot råte og smuss – og bekles i
praksis utenpå et allerede malt produkt. Dermed
oppnås enda bedre beskyttelse mot regn, snø, is
og sol. Totalt sett lengre levetid.
Aluminiumsbekledningen er så og si vedlikeholdsfri. Det eneste du må gjøre er å rengjøre
ved behov. Stadig flere kunder velger med
aluminiumsbekledning.
I tillegg er fargeutvalget stort (se RAL-fargekart).
Vinduet innvendig beholder sin treoverflate og
kan behandles med maling eller lakk
– alt etter ønske.

12.7 VINDUER I ALUMINIUM

Med innadslående vindussystem oppnås det
en lav U-verdi og høy lufttetthet på samtlige
produkter. Det som er direkte iøynefallende er
den symmetriske oppbyggingen. En isolator av
glassfiberarmert polyamid er plassert i midten,
og den er på begge sider omgitt av profiler med
symmetriske kamre og spor. Vinduet har en lav
U-verdi på profilsnittene, inklusive glass. Falsene
i vinduet har plass til 2- eller 3-lags isolerglass og
54 mm fylling. Vinduene oppfyller kravene for
luft- og vanntetthet, samt sikkerhet mot vindlast
i henhold til NS 3206. Vinduene kan overflatebehandles med anodisering, pulverlakkering eller
Decoral, med ulike farger og overflatebehandling
på inn- og utside.
Utadslående vinduer er i første rekke utviklet for
å tilgodese røykevakuering og tilfredsstillende
rømning ved brann. Det utadslående vinduet
bygger på samme prinsipper som de øvrige vinduene i et godt isolert vindussystem, hvor det
oppnås en lav U-verdi og høy lufttetthet på samtlige produkter. Isolatoren av glassfiberarmert
polyamid er plassert med symmetriske kamre og
spor.

Aluminiumsvindu Innadslående - snitt

Vinduene oppfyller kravene til luft- og vanntetthet samt sikkerhet mot vindlast i henhold til NS
3206. Åpningsrammene finnes i to dimensjoner.
Åpningsenheter og faste enheter kan kombineres
i vinduspartier. Falsene i vinduet har plass til
2- eller 3-lags isolerglass og 54 mm fylling. Vinduene kan overflatebehandles med anodisering
eller pulverlakkering, med ulike farger og overflatebehandling på inn- og utside.

Aluminiumsvindu Utadslående - snitt
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12.8 VINDUER I PVC

Innadslående

Toppsving

Vinduene er laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler
av flerkammertypen. Før sammensveising blir
det innlagt galvanisert stålforsterkning som
skrus fast i karm- og rammeprofilene. Vinduene
leveres i hovedsaklig i hvitt, er UV-bestandige og
fargestabile. PVC-vinduet tilfredsstiller alle krav
til luft- og regntetthet. Vinduet er egnet for alle
typer klimatiske forhold.
PVC-vinduet er svært vedlikeholdsvennlig.
Vedlikeholdet består av vasking med klut og
såpevann ved behov. Til sammenligning bør et
tilsvarende trevindu males hvert 4. år Beslagene
kan smøres med olje en gang i året.
Levetiden er foreløpig beregnet til min. 40 år.

Ulike løsninger
To-veis innadslående

Sisehengslet

Fastkarm

Bunnhengslet for sikker lufting og sidehengslet
for enkel vasking fra innsiden. Vinduene har
solide beslag som betjenes av en vrider. De har
mange låsepunkter, noe som gir god sikkerhet.
Vinduene har en 8 mm ventilasjonsåpning for
god nattventilasjon. Glasslistene på innsiden gjør
det enkelt å skifte glass.

Toppsving

Toppsving vinduene er utadslående vinduer
med spilka-beslag. De kan vippes helt rundt, noe
som forenkler rengjøring av vinduet. Vinduene
er utstyrt med glasslister som en ekstra sikkerhet
mot innbrudd. Toppsvingvinduene har espangolett låsemekanisme.

Sidehengslede (flerramsvinduer)

Til utskiftning av vinduer i gammel stil eller til
nybygg. Smekre profiler som ikke bryter med
opprinnelige vinduer. Kan leveres med hasper
eller med espangolett.

Fast karm

Fast karm til bruk der det ikke er nødvendig å
åpne vinduet. Topphengslede vinduer til vindfang og bad, samt topphengslede kjellervinduer
med PVC-utforinger og gerikt for vaskekjeller
og våtrom. Vindusprofilen kan kombineres med
faste vinduer, lukkevinduer og isolerte plater.
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12.9 TAKVINDU

Krav til arbeidssikkerhet ved innbygging

I mange tilfeller kan innbygging av et takvindu
foretas innefra, slik at man ikke trenger å jobbe
ute på taket. I noen tilfeller vil det imidlertid
være nødvendig og utføre en del av innbyggingen fra utsiden. Her skal man være oppmerksom
på arbeidssikkerheten. Som hovedregel skal det
etableres sikkerhetsforanstaltninger ved arbeidssteder, hvor det er risiko for ett fall på mer enn
to meter. Derfor skal det nesten alltid foretas
effektiv sikring mot fall ved arbeid på tak. Det å
benytte stillas eller rekkverk ved takfoten. Sikring ved takfoten vil også hindre uønsket nedfall
av materialer under innbygging. Er det snakk om
kortvarig opphold på taket, kan man benytte fallsikring (sikkerhetssele med line). Hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal benyttes avhenger
av forholdene på stedet.
Sikkerhetsforanstaltningene er detaljert beskrevet i Arbeidstilsynets veiledning vedr. fallfare.

Tips/Råd

For å kunne velge det riktige takvinduet bør
man alltid ta utgangspunkt i husets utforming,
brukskrav og de gjeldende byggeforskrifter.
Normalt kan ett standard midthengslet vindu
oppfylle de grunnleggende krav, men ofte vil
valget av en alternativ vindusvariant og/eller
ekstrautstyr kunne optimere funksjonen og øke
bruksverdien for vinduet.
Man bør tilstrebe fritt utsyn fra både stående og
sittende stilling. Vær oppmerksom på, at den
optimale vindusstørrelse derfor avhenger av
takvinkelen.
Midthengslede vinduer gir plass til møblering
direkte under vinduet uten at det står i veien når
vinduet betjenes. Topphengslede vinduer gjør
det mulig og gå helt frem i vindusåpningen og se
ut til sidene.
Er vinduet plassert utenfor rekkevidde, bør man
overveie elektrisk betjening.
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Midthengslede takvinduer

kan innbygges i takvinkler fra 15° til 90°. Åpnes
og lukkes ved hjelp av gripelisten i overkant
av vinduet. Vinduet har ventilasjonsklaff med
luftfilter.

Topphengslede takvinduer

kan innbygges i takvinkler fra 15° til 55° (opp
til 77º med spesialfjærer). Åpnes og lukkes ved
hjelp av håndtaket nede på rammen. Vinduet har
ventilasjonsklaff med luftfilter/pollenfiler. Åpner
trinnløst opp til 44°. Kan også betjenes midthengslet for vaskeposisjon.

Innbyggingsprodukter

Innbyggingsproduktene kan leveres som
systempakker; 1 eller 2:
Systempakke 1, 1 D eller 1 G
Komplett med f oring, isolasjonskrave, undertakskrave, inndekning (EDW eller EDL avhengig
av takmateriale), dampsperrekrave, samt
utforingsløsning.
Systempakke 2: Komplett uten foring
Isolasjonskrave, undertakskrave, inndekning
(EDW eller EDL avhengig av takmateriale),
dampsperrekrave.

Vinduer for flate tak

leveres med plant glass (5–15°) eller med kuppel
(0–15°). Begge varianter fås som faste eller elektrisk åpningsbare med programmerbar
kontrollpad og regnsensor.

Automatiske takvinduer

kan innbygges i takvinkler fra 15° til 90°. Leveres
som elektriske eller solcellebetjente, begge med
programmerbar kontrollpad og regnsensor, som
lukker vinduet automatisk ved nedbør. Automatiske takvinduer kan også betjenes manuelt, og
snus helt rundt for vask.

Inndekninger

Inndekningssystemet sørger for en vanntett
tilslutning av takvinduet til takmaterialet. Inndekningene, i likhet med takmaterialet, leder
bort regn og smeltevann. Det er viktig å sikre seg
at vannet alltid ledes bort fra vinduet. Husk derfor å fjerne blader og lignende fra inndekning og
takrenner, slik at vann uhindret renner vekk. Det
finnes standard inndekninger til de fleste typer
takmaterialer og innbyggingsformål.
38

Solskjerming

Det finns et stort utvalg inn- og utvendig solskjerming med manuell, elektrisk eller solcellebetjening. Innvendig solskjerming monteres
enkelt på de formonterte festebrakettene:
Screen
Rulleskodder
Plisségardiner
Persienner
Rullegardiner
Blendingsgardiner
Insektsnett
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12.9.1 INNBYGGING AV TAKVINDU
Vinduets plassering i rommet

Når vinduet skal plasseres i rommet, må det
tas hensyn til:
rommets bruksområde
utsiktsforhold, fra stående og/eller
sittende stilling
enkel betjening (midthengslede eller
topphengslede vinduer)
byggeforskriftenes krav til brystningshøyde
(underkarmens høyde fra gulv)
evt. innbygging ved knevegg
optimal utforming av utforing er vannrett
oppe, og loddrett nede, mellom 30–60 graders
takvinkel.

Vinduets plassering

For å minimere tilpasningen av takmaterialet,
justeres vinduets plassering sideveis. Det må tas
hensyn til anbefalt avstand til sperre og takmateriale. Om nødvendig må det lages en utveksling.
Vinduets plassering i høyden justeres etter
hvilken inndekningstype som brukes, slik at det:
ved profilert takmateriale beholdes en rad
med hele takstein under vinduet
ved skifertak sikres nødvendig overlapping
mellom inndekning og skifer, se monteringsanvisning. For å oppnå riktig isolering rundt
karmen, må du beregne 20-30 mm ekstra på
alle sider når du skal bestemme den endelige
plasseringen av hullet. Hullet avgrenses oppe
og nede med monteringslekter, og på sidene
av sperrer, som vist i monteringsanvisningen.

Hull i takflaten

Hvis det ikke er adgang til taket utenfra, tas det
hull i takflaten ved å skjære et mindre hull, ca.
40 x 40 cm, i innertaket innenfra, og deretter
arbeide seg ut gjennom takkonstruksjonen. Man
kan da enkelt ivareta eksisterende dampsperre
og tilslutte denne til takvinduets dampsperrekrave. Når lektene er avdekket, kan vinduets
endelige plassering i takkonstruksjonen bestemmes. Under oppmålingen må du huske å beregne
plass til isolering rundt karmen.

Hulltaking i innertak
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Hull i undertak og innertak

Hull i undertak på rull kan skjæres som vist og
brettes opp for å sikre at det blir helt tett. Ved
hardt undertak fjernes en del av undertaket
tilsvarende hullet i takflaten. Foreløpig tilskjæring av hullet i innertaket gjøres når vinduets
plassering i takflaten er bestemt. Karmmålet
overføres vinkelrett til innertaket, det merkes av
og hullet skjæres til. Denne foreløpige tilskjæringen er nødvendig for at vinduet kan monteres.
Vær oppmerksom på at husets dampsperre må
kunne gjenopprettes. Den endelige tilskjæringen
av hullet i innertaket gjøres først når utforingen
skal monteres.

Uttaking av rammen

Rammen kan tas ut for å lette monteringen av
vinduet. Rammen stilles på overrammen på et
rent og plant underlag, for å unngå skade på
utvendig bekledning.

Monteringsbeslag/-vinkler

Monteringsbeslag/-vinkler leveres som standard
med vinduet. Vindusstørrelser fra -08 (1400
mm) og oppover leveres med ekstra monteringsvinkler, som skal plasseres midt på sidekarmen.
Vinklene festes til karmen, før vinduet monteres
i taket. Til noen produkter og sammenbygginger
er det utviklet spesielle monteringsbeslag.

Festing og justering av vinduet

Det er viktig å justere vinduet for å sikre at det
blir tett. Først festes underkarmen til den nederste monteringslekten, som bør være i vater.
Avstanden mellom karmen og rammen justeres
slik at den er like stor på begge sider. Pass på at
underkarmen og underrammen er parallelle. Ved
eventuell vindskjevhet rettes karmen opp ved
hjelp av den vedlagte kilen, som vist i monteringsanvisningen. Når vinduet er justert, festes
det iht. anvisningen.

Se hvordan du skiller rammen fra karmen:

Se hvordan du monterer takvinduer:
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UTVENDIG
Undertak

Undertakskraven ferdig montert

Tilslutning til undertak gjøres enklest med
undertakskrave. Undertakskraven er fremstilt av
diffusjonsåpent materiale, og kan derfor benyttes til både ventilerte og uventilerte undertak.
Undertakskraven festes til karmen hele veien
rundt, og deretter formes den til rundt lektene
og festes til slutt til sløyfene. Avvanningsrennen
plasseres rett over den første gjennomgående
lekten over vinduet, slik at den kan samle opp og
lede bort alt vannet som kommer inn på undertaket over vinduet. Undertakskraven og deretter
det eksisterende undertaket brettes ned i avvanningsrennen, der det festes med de vedlagte festebeslagene. Det lages et snitt i undertakskraven
under vinduet, slik at den kan plasseres og festes
riktig. Det vedlagte selvklebende butylbåndet
monteres for å unngå lekkasje rundt snittet i
undertaket.

Isolasjonskrave

Isolasjonskraven sikrer at kuldebroer rundt vinduet unngås. Isolasjonskraven legges i først, deretter monteres vinduet i de samme monteringsvinklene. Undertakskraven følger med i pakken
når du bestiller isolasjonskrave. Ekstra plass for
isolasjonskraven er vinduets bredde pluss 40-60
mm, samt vinduets høyde pluss 45 mm. Bruk av
isolasjonskraven gir en kompakt innbygging mot
konstruksjonen og sikrer isolering av karm i kald
sone.

Inndekning og bekledning

Inndekning og bekledning monteres i den rekkefølgen som er angitt i monterings- og inndekningsanvisningen. De enkelte delene er utstyrt
med et nummer på baksiden, som i de fleste
tilfeller også angir monteringsrekkefølgen. Merk
at det finnes høyre- og venstredeler.
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Inndekninger til profilerte takmaterialer

Ved inndekninger til profilerte takmaterialer er
det viktig at både skumpakningene og den fleksible delen av forkanten slutter tett inntil takmaterialet for å unngå at støvregn, fokksnø m.m.
trenger inn under inndekningen. Før forkanten
monteres, anbefales det å skråskjære takmaterialet under vinduet. Deretter legges forkanten
midlertidig på plass, og den fleksible delen
formes etter profilen på takmaterialet. Deretter
bøyes den fleksible delen litt ned, før den nedre
delen festes til vinduets underkarm. Ved å bøye
ned den fleksible delen, sikres en tett tilslutning
til takmaterialet.

INNVENDIG

Løsninger for utforing

Utforing innvendig leveres som komplett foring
i vann og smussavvisende PVC eller som metallramme for gips som danner en listefri løsning.
PVC-utforing er velegnet til alle rom, også
kjøkken og bad.
Metallramme for listefri gipsløsning kan justeres
trinnløst til taktykkelser fra 22-70 cm, avhengig
av takvinkel. En metallramme vil gi deg store
tidsbesparelser sammenlignet med tradisjonell
oppbygging. Den medfølgende dampsperren og
tape fjerner risikoen for kondens i takkonstruksjonen.

45

12.10 VINDUER FOR FLATE TAK

MONTERING AV VINDUER FOR FLATE TAK

Vinduer for flate tak med akrylkuppel leveres
også som sidehengslet håndverkerutgang og
som røykventilasjonskuppel.

Vinduer for flate tak monteres direkte på taktro
eller på kompakte tak hvor isolasjon legges på
topp med forhøyningskarm. Hullets bredde x
høyde tilpasses ifølge veiledning.

Vinduer for flate tak leveres som elektrisk
åpningsbare med regnsensor og fjernkontroll
eller faste.

Vinduer for flate tak er beregnet for takvinkel
mellom 0-15° (5-15° med plant glass), og tekkes
inn med takpapp, PVC-membran etc.

De medfølgende klemlister skrues fast til
utvendig karm, og sørger for at folie/takpapp
klemmes til karm.

Vinduer for flate tak med plant glass

(fortakvinkler fra 5-15°),
Finnes i 8 størrelser fra 60x60 – 120x120 cm.
U-verdi beregnet etter vindusmetoden
(DS EN12567-2): 1,4 W/m2K

Vinduer for flate tak med en akrylkuppel
(for takvinkler fra 0-15°).
Finnes i 9 størrelser fra 60x60 – 150x150 cm
U-verdi beregnet etter kuppelmetoden
(DS EN1873): 0,72 W/m2K
Referansestørrelse for kuppel = 120x120 cm

Kan også leveres som håndverkerutgang
(3 størrelser) og som røykventilasjon (2 størrelser).

Solskjerming

Det finnes plissegardiner, mørkleggende plissegardiner og screen til vinduer for flate tak.
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Forhøyningskarmer

Ved behov for innbygging høyere i taket,
benyttes forhøyningskarmer på 15 cm – flere
kan monteres i høyden.

Se hvordan du monterer et vindu for flate tak:
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13. BALKONG OG TERRASSEDØRER
13.3 SKYVEDØR MED TRYGGERE
LUFTESTILLING
Vedlikeholdsfrie skyvedører kan leveres med
mange sprosseløsninger. På denne døren kan
skyvefeltet vippes inn i luftestilling og fungere
som lukkevindu og dør i ett. Døren har dobbel
tetting og mange låsepunkter.

13.4 HEVE-/SKYVEDØR

Heve-/skyvedøren er godt rustet mot norske
værforhold og leveres med doble pakninger og
handicap-terskel med brutt kuldebro. Utvendig
skyvbart felt gjør døren godt egnet også i værharde strøk. Kan leveres med
minst ett skyvbart- og ett fastfelt, kan
kombineres med flere felt opptil 899 mm bredde
ekstra posisjon for låsbar luftestilling
gjennomgående eller utenpåliggende sprosser
glasspakke som har alt, selvvaskende glass,
UV stopper, person- og sikkerhetsglass og
lyddempende glass
aluminiumsbekledning

13.5 MONTERING AV SKYVEDØR

13.1 BALKONGDØRER

Balkongdører i tre, aluminiumsbelagt eller i PVC,
alle med samme valgmuligheter som vinduene
gir huset et helhetsinntrykk. Dørene er form
stabile, lette å lukke og åpne. Med tanke på
tetthet og styrke leveres døren med 3-punkts
espagnolett-låsing, solide løftehengsler og
brystning i bunn tilpasset resten av vinduene.
Dørene kan leveres med eller uten sylinder for
låsing med nøkkel og sposseløsning etter eget
ønske.
Innadslående balkongdør i PVC kan vippes inn i
toppen for enkel og sikker lufting.
Hvitmalt

Aluminiumsbelagt

PVC

13.2 SKYVEDØR

Skyvedøren er stabil og sikker, med enkel og
brukervennlig betjening. En funksjonell skyvedør
som passer til norsk byggestil. Skyvedøren leveres
med gjennomgående vrider, knappvrider innvendig og blindskilt utvendig. For skånsom åpning
og lukking er demper montert i karm og dørene
leveres med 45 mm terskel eller Handicapterskel. Leveres med eller uten brystning.
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1. Svillen A under HC terskel anbefales brukt,
men kan enkelt fjernes. Brukes den, må døren
senkes i gulv slik at du oppnår ønsket høyde
på terskel fra gulvnivå. Døren er 37 mm høyere
enn bestilt på grunn av denne. Fjernes understøtten/svillen avdekkes et aluminiumsbeslag
B som lett kan fjernes, men anbefales brukt
hvis mulig. Beslaget stabiliserer terskelen.
Spesielt viktig; Dør monteres direkte på vatret
solid underlag, uten underklossing, og støttes helt ut til vannbordspor. Tettes godt mot
underlag med fugemasse og mot eksisterende
vegg med pålimt duk.
2. Før montering kan skyvedelen tas ut om
ønskelig. Se veiledning lenger nede.
3. Før innfesting må dekklist C, påsatt på passiv
side av døren, fjernes for å komme til forborring. Se tegning 2.
Etter innfesting må dekkbeslaget monteres
på igjen. På motsatt side er forborring åpen.
Påse at karm har kiler på baksiden ved
festepunkter. Se tegning 3.
4. Skyvefeltet tilpasses karmsider på midtstolpe.

A

B
Tegning 1

C
Tegning 2

Tegning 3
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14. LISTVERK OG UTFORING
Uttak av skyvedel:

Ytre skinne i topp fjernes.
Skyvedelen trekkes ut i topp, sammen med
skinne som fjernes og dørblad løftes av.
OBS! Påse at skyvefeltet sikres før skinnen
løsnes. Når skinnen er løs faller dørbladet ut.

Monteringstips

Trekk døra inn på fast gulv, uansett om du
bruker understøtter eller ikke.

Feil montering medfører:

1. Luft og vannlekkasjer
2. Vanskeligheter ved åpning/ lukking
3. Problemer med midtlås og låsing på hovedlås
4. Bunnkarm �buler� og dørbladet kan i verste
fall �tilte� ut av karmen

13.6 FOLDEDØR

Vedlikeholdsfri foldedør har blitt et populært
produkt. Døren gir deg på enkel måte mulighet
til å åpne opp store arealer for å nyte uteområdet
og til å regulere temperaturen i rommet. Dørene
foldes helt opp mot veggene og gir dermed
maksimal åpning ut mot utearealet. Leveres i
bredde opptil 4000 mm.

Listverket er prikken over i-en og skal sørge for
at interiøret ser pent og strøkent ut. Derfor må
listverket behandles som et interiørprodukt.
Utfordringen kommer når listene bringes inn
fra lagerrom og innendørs hvor det er annen
temperatur og luftfuktighet. Da bør listverket
ligge en stund før montering for å tilpasse seg
inneklimaet. I motsatt fall kan man oppleve at
resultatet ikke blir bra og at det glipper mellom
listene og mot vegg og gulv, selv om det så
perfekt ut etter legging og eventuell maling.

Belisting dør

Listverket bør ligge luftig og tørke inne i
oppvarmet rom i minst en uke før kapping og
montering. På denne måten unngår du krymping
og oppsprekking, samt gjæring som spriker etter
montering.

Tempererte og fuktstyrte listverksrom

Mange Optimera Montér byggevarehus har
tempererte og klimatiserte listverksrom.
Det betyr at listverket er ferdig luftet, tørket
og klart for montering.
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Belisting vindu
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15. GLASS
Monteringstips:

Lister med bredde over 50 mm skal spikres i
begge kanter og med høyst 60 cm spikeravstand.
Det anbefales at lengden på spiker er slik at 2/3
får feste i underlaget. Gi spikeren et hammerslag
på spissen før spikring, så unngår du at listen
sprekker. I tillegg til spikring anbefaler vi at
listen limes i skjøtene med trelim.

Utforing

På dør og vindu benyttes utforing, slik at man
oppnår riktig avstand til overflate innvendig
vegg. Deretter festes karmlisten.
I dag bestilles ofte dører og vinduer med
tilpassede og monterte utforinger og ferdig
monterte karmer på innerdører.
Utforinger leveres hvitmalt, med MDF eller
heltre furu.

Easy-foring, pre cut vindusforinger

Utforing MDF hvitmalt

Utforing furu hvitmalt

Sørlandslisten Easy-foringer og listverk produseres i fuktbestandig MDF i beste kvalitet for å
sikre et robust og perfekt resultat. Foringer og
listverk har en unik tre strøks overflatebehandling som gir ekstra slitestyrke. Malt med vannbasert maling som er overmalbar uten forbehandling. Standard farge NCS S 0502 Y, GL 30. Kan
også sprøytes i alle NCS- eller RAL-farger. Ideelt
på prosjektleveranser og spesialløsninger for
tre-, alu- og PVC-vinduer.
Best framdrift gir best økonomi:
Spar mer en 50%
Unikt foringssystem til alle typer vinduer
Leveres ferdig kappet, frest, boret og tappet
med plugger for låsing
Markedets raskeste sammensetting og
montering
Uten bruk av verktøy; ingen spikring, liming
eller beslag
Pakkes ferdig i vindussett, gjerne med ferdig
gjæret listverk
Eget spikerfritt system for lister
Tydelig etikett merket med etasje, leilighet,
rom og vindu-ID

GLASS TIL ALLE FORMÅL
Hvilke funksjoner bør glasset ha?
Slippe inn mest mulig lys
Holde varmen inne om vinteren
Holde varmen ute om sommeren
Selvrensende glass
Dempe støy
Glass for sikkerhet
Glass med innebygget persienne
Varme glass
Glass for dekor
Glass uten refleks
Brannhemmende glass

Energiglass
Planitherm XN-glasset er laget på Planiclear, som er et glass
med redusert jerninnhold. Dette vil gi et mer naturlig lys gjennom ruten og noe fargeforskjell må derfor påregnes i forhold til
energiglass laget på Planilux.

Lys

Glass bør slippe inn minimum 50 % lys , det
gjelder i boliger, skoler, næringseiendommer etc.
Lys påvirker vårt velvære, en slipper å bruke mye
lys inne og sparer energi.

Easy-foring og lister
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15.1 ENERGIGLASS

Energispareglass

Energiglassets lavemmisitive belegg slipper
inn kortbølgete stråler fra solen. Når strålene
kommer inn i rommet blir de gjort om til
langbølget stråling, det lavemmisitive belegget
slipper ikke ut langbølget stråling. Det gjør
at vi beholder varmen inne i rommet.
Det føles som kulde og trekk når forskjellen på
temperaturen på innsiden av glasset og
i rommet er mer enn 6 grader.
Energispareglass m/15-18 mm argongass og varm
kant u-verdi 1,2 Wm2/K har en temperatur på
innsiden av glasset på ca. 17 grader, gjennomsnittstemperaturen i rommet er ca. 19–21 grader.
Det vil si at med energispareglasset oppnår du
en jevnere og mer behagelig innetemperatur.
Varm kant øker temperaturen i randsonen med
ca. 5-10 grader og reduserer innvendig kondens.

DET KOSTER 5 GANGER MER Å KJØLE
NED T
 EMPERATUREN 1 GRAD ENN Å
HEVE DEN TILSVARENDE.
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Selvrensende glass kan også leveres med
soldempende belegg.

15.2 LYS- OG VARME
REGULERENDE GLASS

Hvordan kan vi dempe støyen:
øke glasstykkelsen
øke luftmellomrommet
laminert glass med lydfolie
Lyden er logaritmisk og ved en forbedring fra ca.
6-9 db halveres støyen.
Laminert glass holder også høyeste klasse for
personsikring 1( B )1.
Laminert glass i kombinasjoner kan dempe fra
32 til 52 db.

Soldempende glass er nøytrale glass med
soldempende effekt, god u-verdi og liten
refleksjon. Soldempende glass lar mesteparten
av sollyset strømme inn, samtidig som det
stenger ute mer enn halvparten av solvarmen.
Soldempende glass kan sammenlignes med en
utvendig persienne, samtidig som glasset slipper
inn mye lys. Det er ikke vedlikeholdsfritt, men
kan kombineres med selvrensende glass.
Glassene isolerer like godt som energispareglass.
Soldempende glass som laminert sikkerhetsglass, hindrer 99 % av UV-strålene, det vil si at
det hindrer ca. 50 % falming samtidig som det
holder høyeste klasse for personsikring.
LT = målet på hvor mye av det synlige lyset
glasset slipper gjennom.
SF = målet på hvor mye solvarme glasset slipper
gjennom.
LR = måltall for den mengde synlig lys som
reflekteres fra glassets overflate.

Med BioClean

Uten BioClean

Takket være et spesielt belegg på glasset holder BioClean seg
ren lenger enn vanlig glass. Belegget er integrert i glasset og har
samme levetid som glasset det er belagt på.
•
•
•
•
•
•

15.4 STØYDEMPENDE GLASS

Lys- og varmeregulerende glass

HUSK:

Sjeldnere behov for vindusvask – glasset holder
seg rent lenger. Glasset er et belagt glass som
påvirkes av UV-stråler og regn. UV-strålene
smuldrer opp skitten og regnet skyller det av.
Reduserer behovet for vindusvask med ca. 75 %.
Reduserer risken for utvendig kondens.
Klarere glass selv når det regner, regnet renner
av glasset og vannet forsvinner uten spor.

Energiglasset med varm kant reduserer
kaldras og trekk.

– Glass for tak og fasade

Cool Lite – solkontrollglass med meget høy lystransmisjon, lav
lysrefleksjon og lav solfaktor. Cool Lite er det perfekte valg for alle
tak og fasader som er eksponert for sol.

15.3 SELVRENSENDE GLASS

Solen samler skittpartiklene og regnet skyller disse bort
Sjeldnere behov for vindusvask, glasset holder seg rent lenger
Lettere å vaske glasset
Utgifter til vindusvask blir redusert
Klar sikt gjennom glasset også når det regner
Samme nøytralitet og gjennomsiktighet som ved normalt glass

Glass som demper lyd – velg glass
etter støysituasjonen

Stadip Silence – glass med lydreduserende egenskaper. Brukes
også i interiørpartier, dører og som romdelere for å redusere
lyd. Glasset oppfyller de høyeste krav til personsikkerhet.
Glassløsningene tilpasses til lydkravene ved hjelp av flere varianter
av den lyddempende folien.
•
•
•
•

Svært god lydreduksjon
Bredt sortiment av løsninger
Laminert, personsikkert glass
Økt beskyttelse mot UV-stråling
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15.5 SIKKERHETSGLASS

Beskyttelsesglass for personsikring. Herdet glass
4–12mmm høyeste klasse for personsikring 1
(C) 1 Standard planilux som varmes opp til 650
grader C og kjøles raskt ned med luft, glasset blir
5 ganger sterkere enn vanlig glass. Hvis glasset
knuses, smuldrer det opp i små kornete fragmenter som ikke er skarpe. Glasset tåler temperatursvingninger opp til 275 grader C. Laminert glass
fra 33.2 – 1212.2 holder høyeste klasse for
personsikring 1( B )1. Laminert glass består av 2
eller flere glassplater som er forbundet med en
eller flere folier i PVB. Sikkerheten består i at
bruddbitene henger fast i folien.
Glass som sikrer mot personskade skal brukes
der vindu eller andre glassfelt som ved knusning
kan volde skade på person eller husdyr.
Se Byggef. § 12-20. Vindu og andre glassfelt.
Fleksibiliteten til sikkerhetsglass gjør det mulig å tilpasse produktene og er en utmerket løsning når du skal innfri ulike krav i private
hjem så vel som i bedrifter og butikker. I tillegg til vern mot skader,
gir sikkerhetsglass også beskyttelse mot uvedkommendes adgang
via dører, vinduer og fasader. Motstandsdyktigheten i produktet
gjør det også ideelt til bruk som glassgulv, trappetrinn eller glass
til tak.
• Bredt sortiment av løsninger
• Laminert, personsikkert glass
• Er egnet til en mengde anvendelses-områder,
hvor beskyttelse er nødvendig.

I 2015 kom nye krav til sikkerhetsglass i bolig, TEK 10, § 12-20.
Glass p
 lassert under 0,8 meter skal være sikret, også i b
 oliger.
Det betyr at til eksempel b
 alkongdører med lav brystning, og
skyvedører skal ha laminert eller herdet glass.

Herdet glass som er laminert med PVB folie fra
44.2 – 1212.2 holder høyeste klasse for
personsikring 1(B)1.
Glass benyttet for personsikkerhet skal ha ett
sikkert brudd. Sikkert brudd innebærer at
bruddbitene sitter fast i folien, eller at
bruddbitenes størrelse og karakter er slik at de
ikke kan forårsake skade på person. I praksis
betyr dette laminert, herdet glass eller herdet/
laminert glass. Anvendes isolerglass i dører og
sidefelt skal begge ytterlag være sikkerhetsruter
når det er persontrafikk på begge sider.

15.6 LAMINERT GLASS MOT
HÆRVERK OG INNBRUDD

Laminert glass som beskytter mot
hærverk P1A – P2A – P3A – P4A – P5A
innbrudd P6B – P7B – P8B
skuddhemmende glass BR2S / NS – BR3S / NS –
BR4S / NS – BR6S / NS
glass som sikrer mot eksplosjon ( må beregnes )

UV-Laminert glass

PVB-folien absorberer strålingen og gjør den om
til ufarlig langbølget stråling. Reduserer uv-
strålene med 98 % dvs at den reduserer bleking
med ca. 50 %.

15.7 ANDRE GLASS

Isolerglass med integrerte persienner eller plissé
gardiner, sol og innsynskontroll på ett øyeblikk.
Kan leveres i 3 forskjellige utførelser:
manuell styring
ekstern elektromotor
integrert elektromotor

El. oppvarmet glass

Glasset som gir varme. Elektisk oppvarmet
isolerglass brukes vanligvis som
hovedoppvarmingskilde
komfortelement i tillegg til annen
oppvarmingskilde
effekt fra 50 til 300 W/m2 – Glasstemperatur
fra 20 til 40 grader C.
Energiutnyttelse over 90 %.

Refleksfritt glass

Gir maksimal gjennomsiktighet og optisk klarhet
– noe som sikrer perfekt sikt gjennom glasset til
enhver tid. Optimal sikt og klarhet.

Dekor glass

Glass brukt i interiør er dekorativt samtidig som
det også oppfyller andre krav blant annet med
hensyn til innsyn. De fleste av dekorglassene kan
leveres som herdet glass for personsikkerhet.

(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade
på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall.
Sikring kan utføres ved brystning med høyde minimum 0,8 m
opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen måte.
For øvrig gjelder følgende:
a. I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse
og lignende være sikret. I tillegg skal vindu og andre glassfelt
i yttervegg fra og med tredje etasje være sikret.
b. I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og
andre glassfelt i yttervegg fra og med første etasje være 		
sikret. I skoler og barnehager skal også øvrige glassfelt 		
sikres der barn kan oppholde seg.
c. I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være
sikret i ferdselsretning.
(2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det
kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med
glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m
og 1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være
forskjellig fra glassmarkør i nærliggende glassfelt.
(3) Vindu i byggverk der barn kan oppholde seg skal ha
barnesikring fra og med andre etasje.
(4) Renhold og vedlikehold av vindu og andre glassfelt skal
kunne utføres uten fare.

Laminert glass med farget Vanceva folie

Laminert glass som tilføres farge gjennom å
blande folier – det kan leveres mer enn
600 farger. Bruksområder: Tak, fasade, møbel,
vindu, balkong og kjøkken.
Dette glasset holder kravet til personsikkerhet,
og kan oppgraderes til høyere krav til sikkerhet.

Brannbeskyttende glass

Brannbeskyttende glass er UV-stabile
og kan anvendes både til innvendige og
utvendige produkter, vertikale og horisontale
konstruksjoner, og kan tilpasses standard treog stålvindusrammer. Det brannbeskyttende
sikkerhetsglasset tilpasses den bruken du ønsker
for glasset. Vi kan levere brannvernglass for
benyttelse i alle klasser fra 30 til 120 minutters
motstandsevne.
Klasse E røk- og flammetett
Klasse EI røk-flammetett og varmebestandig
Glassene holder også kravet til personsikring.
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Byggef. § 12-20. Vindu og andre glassfelt

HUSK:
VINDU MED BRANNHEMMENDE GLASS
MÅ LAGRES FROSTFRITT.
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16. LÅS OG BESLAG
Krav til innbrudds sikring

FG – Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd
stiller krav til at avlåsning skal ligge på et nivå
som vanskeligjør de fleste typer innbruddsforsøk. Myndighetene stiller også krav til dører for
å ivareta personsikkerhet ved rømning under
brann. Disse kravene har prioritet foran FG-avlåsning.
Dette løses ved at bygningen er låst med FG-godkjente låsenheter når det ikke befinner seg noen
personer i bygget. Når det er mennesker tilstede i
bygget, er FG-låser i rømningsveier ulåst og dører
som må stå låst har beslag tilpasset rømningskrav.

FG-godkjente låsenheter

Det holder ikke bare å skifte ut låskassen når
sikkerheten skal forbedres. En forsikringsgodkjent låsenhet består av:
FG-låskasse
FG-sluttstykke
FG-sylindersett
I tillegg stilles det krav til innfestningen av
døren

Sikkerhet gir frihet

Gode sikkerhetsløsninger betyr trygghet og
bevegelsesfrihet. Åpenhet og enkel adgang for
rette vedkommende er like viktig som å stenge
ute dem som har uærlige hensikter. Samtidig
må det være enkelt å ta seg ut i en brann- eller
rømningssituasjon.
Vi kan tilby komplette låsløsninger som ivaretar
alle disse forholdene. Blant de mest ubehagelige
innbrudd er innlåsningstyverier. Ofte er det folk
tilstede, noe som skaper svært krevende og i verste fall farlige situasjoner. Denne type innbrudd
skjer som regel når det er kommet nøkler på
avveie. Denne type innbrudd kan være vanskelige å påvise og kan gi problemer i forsikringssaker, men konsekvensene kan bli enda verre i
forhold til industrispionasje. For å unngå slike
problemer er det avgjørende å ha god kontroll
over nøklene. Patenterte nøkler hindrer uønsket
kopiering.
Dagens komplette sikkerhetsløsninger omfatter
i mange tilfeller elektroniske kort- og adgangssystemer. Gode helhetsløsninger som omfatter
skikkelige låser og sylindre er avgjørende for
sikkerheten.
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Områdesikring

Her snakker vi om tiltak utenfor bygget med
varierende grad av sikkerhet. Dette kan være
gjerder, porter eller bommer.

Skallsikring

Dette dreier seg som regel om ytterdørene
i et bygg eller anlegg. Lenger skal ikke en
inntrenger komme. Forsikringsselskapene har
fastsatt minimumskrav til slike dører.
De definerer det «ytre skall» til en virksomhet
som ytterdøren. Det innebærer for eksempel
at en butikk i et kjøpesenter selv må besørge å
sikre sin egen inngangsdør. Myndighetene stiller
krav til dører for å ivareta personsikkerhet ved
rømning under brann. Det stilles også krav til
dører i brannskillevegger for å hindre at brann
sprer seg.

Hvis du vil sjekke om det sitter en FG-godkjent
lås i døra, kan du sjekke om det går an å vri
nøkkelen helt rundt før du tar den ut av
sylinderen. En FG-godkjent lås krever 360 grader
dreining av sylinderen. Hvis du bare kan vri
nøkkelen et lite stykke før reilen går i lås, er låsen
ikke FG-godkjent.

Hvordan gjøre det vanskelig for tyven

Sikkerhetsforskriftene gjelder for næringslivet, men anbefales
for private husstander.

godkjent låsenhet

godkjent låsenhet

Levetiden på låsen avhenger av hvor mye den
blir brukt. Store låskasser er dimensjonert får å
tåle minst 50.000 åpninger. I en bolig kan låsen
vare i flere tiår, mens i et kontorbygg eller et
produksjonslokale får en kortere levetid. Miljøet
rundt døren med fuktighet, støv og skitt vil også
ha en innvirkning.

Slitasjekrav

Romsikring

Det er ofte nødvendig å tenke sikkerhet helt
ned til enkelte rom. Eksempler på krav til høy
sikkerhet kan være datarom, arkiver og
lønningskontor.
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Innfestning av dører

Dørkarmen må ha en solid innfestning i
reisverket eller i murvegg. Dette gjelder også
dører i brannskillevegg. Fire festepunkter i hvert
sidekarmtre og avstivning ved låsen forhindrer
eller vanskeliggjør innbruddsforsøk hvor karmen
brytes eller jekkes ut fra låsen slik at reilen
glipper ut av sluttstykket. Dørkarmen justeres
slik at det blir minst mulig lysåpning mellomdørkant og karm. Låser med hakereile istedenfor
rett reile kreves på to-fløyede dører, men
anbefales også på en-fløyede dører. Slike låser
binder dør og karm sammen. Dører må sikres
mot demontering av hengsler fra utside med
bakkantbeslag.

Beskyttelsesklasser

Beskyttelsesklasser for næringsbygg omfatter
samtlige adkomstdører, vinduer og andre
åpninger til egne lokaler.
B1 for lite utsatt virksomhet
B2 for utsatt virksomhet
B3 for spesielt utsatt virksomhet
Beskyttelsesklassene gjelder næringslivet og
definerer minstekravene til avlåsningen.
Privathusholdninger anbefales å følge krav
tilsvarende B1 så langt det passer, spesielt inngangsdør.
Vinduer anbefales sikret med vinduslåser. Det er
i midlertidig ikke krav til FG-godkjent lås i privat
husholdning men noen forsikringsselskap gir
rabatt på premie. Det er forsikringsselskapene
som avgjør hvilken beskyttelsesklasse som skal
velges. Valgt beskyttelsesklasse står oppført i
forsikringsbeviset og må følges. Hvis dette unnlates, kan man risikere avkortning i erstatning
etter innbrudd.
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Produktløsninger FG Næring

Beskyttelsesklasse B1 Krever en FG-godkjent
låsenhet. En to-fløyet dør må også ha kantskåter
som binder skåtefløy det dørbladet hvor
sluttstykket sitter fast til karm og terskel.
Alle hengsler må være av sikret type.

Beskyttelseklasse B2

Krever en FG-godkjent låsenhet mot beferdet
område, samt bakkantbeslag.
Der hvor det er to FG-låser, kan hovedlåsen ha
knappvrider på innsiden. Tyven får da to låser
å bryte opp fra utsiden, men også en lås å bryte
opp fra innsiden hvis han f.eks. har kommet inn
gjennom et vindu.

Beskyttelseklasse B3

Krever 2 FG-godkjente låsenheter. Det må være
dobbel sylinder i begge låsene og de må sitte
minimum 40 cm fra hverandre. Hvis døra skal
stå låst på dagtid med personer som oppholder
seg inni i det avlåste rommet, må det være mulig
rømme innenfra og ut uten å ha med seg nøkkel.
Dette kan løses ved at man bruker en hovedlås
med knappvrider og setter en FG-låsenhet under
hovedlåsen og en FG-låsenhet over hovedlåsen.
Bakkantbeslag monteres som for klasse B2.

Gjør det vanskelig for tyven – både
å komme inn og ut!

En enkel, men gjennomtenkt avlåsning forhindrer de fleste innbruddsforsøk i boliger – innbrudd som begås av hverdagskriminelle.
Forsikringsselskapene anbefaler FG-godkjent
lås med dobbel sylinder på inngangsdør. Mange
innbrudd skjer med at tyven knuser glasset ved
inngangsdøra og åpner med knappen på døras
innside. Det finnes låser hvor innvendig knappvrider kan blokkeres når huset står tomt. Det
finnes også låser med en avtakbar knappnøkkel
på innsiden. Man kan også montere en ekstra
lås 40 cm over hovedlåsen.
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Dørautomatikk

Dørautomatikk

En slagdørsautomatikk er en innretning som
automatisk åpner og lukker hengslede dører. Det
finnes mange forskjellige typer automatikker på
markedet, og alle har sine spesialiteter og funksjoner. Før man installerer en dørautomatikk må
man ha en del informasjon om døren og miljøet
den skal monteres på.
Størrelse og vekt på dørblad
Hvor stor trafikk er det gjennom døren
Hvordan skal den monteres (på vegg/dørblad,
karmside/hengsleside
Eventuelt vindpress
Dørtype (stål, aluminium, tre)
Brannkrav, rømningsvei
1-fløyet eller 2-fløyet dør
Sikring og klemfare
Skal den kobles til motorlås/elektrisk
sluttstykke
Hvordan skal den styres (bryter, sensor, fjern
kontroll eller adgangskontroll)
Ut i fra denne informasjonen skal man så velge
type automatikk og hvilke armsystem og
tilleggsutstyr som skal benyttes.
I henhold til TEK10 skal «dører til og i hovedatkomst og hoved rømningsvei som er beregnet
for manuell åpning kunne åpnes med en
åpningskraft på maksimum 30N».
Brannklassifiserte dører med krav til selvlukking
(C) har som oftest pakninger som krever større
kraft til lukking. I tillegg gir ventilasjonssystemet
en variasjon av undertrykk og overtrykk. Dette
betyr at det kun kan benyttes dørautomatikk på
slike dører for å ivareta en sikker lukking.
Dette gjelder også alle andre likeverdige inngangsdører.
Fra april 2013 gjelder nye retningslinjer for sikkerhet omkring dørautomatikk.
EN 16005 standarden omfatter funksjon og sikkerhet for automatiserte dører beregnet for persontrafikk og stiller krav til bl.a. opplysningsplikt
og service/vedlikehold på automatiserte dører.
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Dørlukkere

Dører som ønskes selvlukkende, utstyres med
dørlukker (også kalt dørpumpe), eller Dørautomatikk (eget produktområde). Dører i brannskiller har krav om automatisk lukking. Dørlukker
er en komponent som lukker døren automatisk
med mekanisk eller hydraulisk kraft.
Det finnes flere typer dørlukkere på markedet.
De fleste dørlukkere monteres enten med arm
eller med skinne. Skinne gir et finere og renere
dørmiljø, men begrenser åpningsvinkelen på
døra. Skinne gir åpning mellom 80-130 grader.
Ønsker du å kunne ha 180 graders åpning av dør
med dørlukker, det vil si døra helt oppstilt mot
veggen, må du bruke dørlukker med arm.
Moderne dørlukkere benytter glideskinne og
dette gir deg som bruker flere muligheter for
ekstrautstyr integrert i skinnen. Dette kan være
en «hold åpen funksjon», som lar deg bestemme
hvilken vinkel du ønsker å ha døra stående fast
åpen i, f.eks. ved vareleveranse. Dette kan også
kombineres med en elektromekanisk funksjon
som kan kobles til brannalarm, slik at du sikrer
lukking av dører i brannskille. Det finnes også
integrert dørstopper som kan monteres i glideskinnen.
Dørlukkeren må ha en styrke som er tilpasset
dørbladets størrelse og vekt. En for svak lukker
på et tungt dørblad vil ikke makte å lukke døren.
En for sterk lukker på et lett dørblad vil gjøre
døren tung å åpne. Brede dører beveger seg tregere enn smale dører da de må «skyve» mer luft.
Dørlukkere kombineres ofte i et felles system
med for eksempel dørkoordinator og holdemagnet.
Alle dørlukkere skal være merket med denne
tabellen uavhengig av produsent. Denne tabellen
sier deg på hvilken dør du kan montere dør
lukkeren, og da spesielt om dørlukkeren kan
monteres på brann- og røykdør. (Siffer 4)

Dørlukker

Dørlukker oppbygging

4

8

6
1

1

1

4

Brukskategori:
Klasse 3 lukking av dører fra minimum 105°
Klasse 4 lukking av dører fra 180°
Antall prøvningssykluser:
Testet 500.000 ganger fra 90°
Lukkestyrke:
Høyeste og laveste kraft skal angis
Egenskaper ved brann:
Klasse 0 Uegnet brukt på brann 
og røykdører
Klasse 1 Egnet brukt på brann og røykdører
Sikkerhet:
Alle dørlukkere skal oppfylle de
grunnleggende
krav til sikkerhet ved bruk,
bare klasse 1 er fastlagt
Korrisjonsbestandighet:
Klasse 0: Ingen korrisjonsbestandighet
Klasse 1: Svak bestandighet
Klasse 2: Moderat bestandighet
Klasse 3: Stor bestandighet
Klasse 4: Svært stor bestandighet
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Nøkkelsystem
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Sperrede nøkler

Kalles ofte systemnøkler, og er registrert på en
spesifikk kunde eller bygg. Ofte brukt på mindre
systemer som ikke skal ha flere varianter. Det er
her rutiner for hvem som har lov å etterbestille
nøkler, samt hvem som har lov å produsere dem.
Det føres her lister over totalt antall produserte
og utleverte nøkler.

Patenterte nøkler

Patenterte nøkler, kalles også systemnøkler,
sikrer mot industriell kopiering, så lenge patentet har varighet. Brukes på store systemer med
flere nivå av sikkerhet. Det anbefales at nye
låssystemer leveres med slike nøkler da dette gir
deg som bruker den høyeste sikkerhet.
Det er ulovlig for andre enn den opprinnelige
produsenten å kopiere slike nøkler. Også her
føres det lister over totalt antall produserte og
utleverte nøkler og det er strenge krav til hvem
og hvordan nye nøkler kan rekvireres.
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Sikring & Lås

Nøkkelsystem

1

Låssystemer egner seg overalt hvor det er behov
for flere låser i et samordnet opplegg; militære
anlegg, industri, kontor- og forretningsbygg,
skoler, sykehus og hoteller. Låssystem gjør
det lettere å holde oversikt over hvem som har
adgang til hvilke dører, idet et låssystem er planlagt og beskrevet i en låsplan som både bruker og
produsent har kopi av.

Dette er nøkler som fritt kan kopieres eller produseres uten krav om legitimasjon, bestilling
eller lignende sikkerhetsrutiner. Dette kalles ofte
en «standard» nøkkel.

K1

Eksempel på rømings-/panikkbeslag

Låssystemer kan defineres som et antall låser
som planmessig har forbindelse med hverandre.
Denne forbindelsen kan være en hovednøkkel
som går i flere ulike låser og/eller at flere ulike
nøkler går i samme lås.
Fordelene med låssystem er at nøkkelholdet forenkles; særlig for de som må ha adgang til flere
ulike låser. Det klassiske eksempel er tidligere
tiders kjempeknippe med nøkler som vaktmestre, vedlikeholdspersonell og ledere måtte
bære med seg. Med et moderne låssystem kan
dette bli redusert til en nøkkel.

Nøkler uten sperring

Hovedøkkel

Låssystemer

Nøkler kan grovt deles i tre hovedgrupper:

Mrk. Ant.

Eksempel på rømings-/panikkbeslag

Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak,
der trygghet for å komme ut i en brann- eller
rømningssituasjon er avgjørende. Bygningsforskriftene har klare regler om dette.
En utfordring kan være å kombinere rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende
tar seg inn.
Rømningsbeslag, også kalt panikkbeslag,
benyttes ofte der det er fare for oppstuving i en
rømningssituasjon. Dører skal da kunne åpnes
ved hjelp at ett trykk. Rømningsbeslag betjener
skåter som er del av produktet.
Når rømningsveier skal planlegges og
dimensjoneres, er det ikke bare bredde og lengde
i rømningsveien som har betydning for
personsikkerheten. Bruken av bygningen og
brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har
stor betydning for sikkerheten ved rømning, og
har gitt grunnlag for definisjon av risikoklasser.
Disse fremgår av Veiledning om tekniske krav
til byggverk (TEK10) og skal legges til grunn for
prosjektering av rømningsforholdene.
Det finnes også her flere typer, både mekaniske
og elektromekaniske løsninger som kan
kombineres etter brukers ønske og krav.

Nøkkelvavn

Rømningsbeslag
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Henvisninger og nyttig kildemateriell
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Norsk Byggtjeneste

www.dsb.no/
Postadresse:
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 41 25 00
Telefaks: 33 31 06 60
Besøksadresse:
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg.

www.byggtjeneste.no/
Byggenormserien
Grunnpakke Regelverk
Besøksadresse:
Stensberggata 27, 0170 Oslo
Postadresse:
Postboks 6823 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf 23 11 44 00

Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Kompendium om brannteknisk prosjektering
Norsk brannvernforening
www.norsk-brannvern-forening.no/
Ensjøveien 16
Postboks 6754 Etterstad, 0609 Oslo
Tlf: 23 15 71 00
Perm: Branntekniske Lover og Forskrifter
Hefte: “Sjekk rømningsveiene”
Hefte: “Sjekk brannveggen”
Direktoratet for byggkvalitet
www.dibk.no
Postadresse:
Direktoratet for byggkvalitet - Postboks 8742 Youngstorget,
0028 Oslo
Besøksadresser:
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13, Oslo
Tlf: 22 47 56 00
Plan og bygningsloven av 2008
Teknisk forskrift av 2010
Veiledning til Teknisk forskrift av 2010
NEMKO Norway
www.nemko.com/no/
Postadresse:
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo
Besøksadresse:
Gaustadalléen 30, N-0373 Oslo
Tlf 22 96 03 30
Nemko Certification kan levere en rekke forskjellige
sertifiseringstjenester
Norges Standardiseringsforbund
www.standard.no/
Norske og utenlandske standarder
Postadresse:
Postboks 252, 1326 Lysaker
Besøksadresse:
Mustads vei 1
0283 Oslo, Tlf 67 83 86 00
Norges Byggstandardiseringsråd
Forskningsv. 3 B, 0314 Oslo
Tlf: 22 96 59 50
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
www.nso.no/
Postadresse: Postboks 349, 1326 Lysaker
Besøksadresse: Strandveien 15, 1366 Lysaker
Tlf: 90 100 333
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Lovdata
www.lovdata.no/
Lovdata
Postboks 2016 Vika, 0125 Oslo
Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo
Tlf 23 11 83 00
Lover og forskrifter
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd
Optimera Sikring og Lås AS
siklas.no
Brannstasjonveien 21, 4312 Sandnes
Tlf 51 68 60 70
Datatilsynet
www.datatilsynet.no/
Tollbug. 3
Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Tlf: 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
Personregisteret
Lyskultur
www.lyskultur.no/
Lysaker brygge 24, 1366 Lysaker
Tlf: 67 10 28 40
Nødlysanlegg
En del etater/virksomheter, som f.eks. Posten, banker, Forsvaret,
telekommunikasjon, NVE, offentlige etater, har i tillegg til byggeforskriftene også lagd sine egne regelverk, som er tilpasset den
virksomhet de bedriver. I tillegg har en rekke virksomheter med
høyt risikonivå egne standarder som går utover det eksisterende
regelverk.

Optimera er Norges største aktør innen salg og
distribusjon av byggevarer, trelast og interiør
med 100 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere
7 milliarder i omsetning. Virksomheten omfatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera
Byggsystemer og kjedene Montér og Byggi.

Montér er Optimeras byggevarekjede for
gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkere. I 86 byggevarehus gir dyktige fagfolk
kundene topp service, gode råd og faglig veiledning om produktvalg og gode løsninger.

Optimera Proff har håndverkere, byggmestere

storkonsernet ble etablert i 1665 og er i dag et av
verdens 200 største selskaper. Saint-Gobain har
mer enn 190 000 medarbeidere i 64 land og er
Europas største distributør av byggevarer.

og entreprenører som kunder. Vi leverer mer enn
produkter – vi tilbyr en rekke tidsbesparende
kundeløsninger, høy kompetanse og effektiv
logistikk.

Saint-Gobain eier Optimera. Det internasjonale
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Her finner du oss
MONTÉR BYGGEVAREHUS
AKERSHUS
Montér Eidsvoll
Montér Jessheim
Montér Stabekk Ragnar Næss
Montér Stormarked Lillestrøm
Montér Vestby Grøstad Bygg
AUST-AGDER
Montér Blom-Bakke
Montér Grimstad
Montér Hovden
Montér Lillesand
Montér Risør
Montér Tvedestrand
BUSKERUD
Montér Geilo
Montér Gol
Montér Hemsedal
Montér Hurum
Montér Hønefoss
Montér Kongsberg
Montér Nesbyen
Montér Slemmestad
Montér Stormarked Drammen
Montér Ål
Montér Åmot
HEDMARK
Montér Brumunddal
Montér Elverum
Montér Stormarked Hamar
Montér Kongsvinger
Montér Rena
Montér Stange
Montér Trysil

HORDALAND
Montér Askøy
Montér Bømlo
Montér Etne
Montér Knarvik
Montér Minde
Montér Odda
Montér Os Byggsenter
Montér Stord
Montér Øygarden
MØRE OG ROMSDAL
Montér Brattvåg
Montér Eidsvåg
Montér Molde
Montér Rauma
Montér Røsand
Montér Ørsta
NORDLAND
Montér Lofoten
OPPLAND
Montér Allmenningsbutikken
Montér Gjøvik
Montér Kvismo
Montér Lillehammer
Montér Vinstra
OSLO
Montér Orring Byggsenter
ROGALAND
Montér Bryne
Montér Egersund
Montér Haugesund
Montér Karmøy
Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Sauda
Montér Stavanger
Montér Suldal
Montér Stormarked Forus

SØR-TRØNDELAG
Montér Bjugn
Montér Brekstad
Montér Rissa
Montér Røros
TELEMARK
Montér Kragerø
Montér Porsgrunn
Montér Rjukan
Montér Skien
VEST-AGDER
Montér Farsund
Montér Flekkefjord
Montér Kvinesdal
Montér Lindesnes
Montér Lyngdal
Montér Mandal
Montér Søgne
Montér Stormarked Sørlandsparken
Montér Vanse
Montér Vennesla
Montér Vågsbygd
VESTFOLD
Montér Horten
Montér Larvik
Montér Revetal
Montér Holmestrand
Montér Tønsberg
ØSTFOLD
Montér Halden
Montér Rakkestad
Montér Stormarked Østfoldhallen

OPTIMERA PROFFSENTRE
AKERSHUS
Optimera Proffsenter Lørenskog
AUST-AGDER
Optimera Proffsenter Arendal
BUSKERUD
Optimera Proffsenter Gol
HEDMARK
Optimera Proffsenter Rudshøgda
HORDALAND
Optimera Proffsenter Bergen
MØRE OG ROMSDAL
Optimera Proffsenter Ålesund
OSLO
Optimera Proffsenter Ensjø
Optimera Proffsenter Grorud
ROGALAND
Optimera Proffsenter Sandnes
Optimera Proffsenter Haugesund
SØR-TRØNDELAG
Optimera Proffsenter Omkjøringsveien
Optimera Proffsenter Sandmoen
VEST-AGDER
Optimera Proffsenter Kristiansand
VESTFOLD
Optimera Proffsenter Sandefjord
Optimera Proffsenter Tønsberg
ØSTFOLD
Optimera Proffsenter Sarpsborg

optimera.no

