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Det tas forbehold om konstruksjonsendringer 

Stålprofildører 

Bruksområde 
Basert på systemprofiler i stål eller rustfritt stål, kan   
det leveres dører med egenskaper tilpasset 
forskjellige bruksområder.  
Profildørene benyttes spesielt der det ønskes en 
dør med glassparti kombinert med god brann-
motstand og/eller motstand mot prosjektiler. For 
eksempel som ytterdører i inngangspartier, og som 
innvendige dører i korridorer, kontorer, sikkerhets-
soner o.l.  

Konstruksjon 
Glasspartiene blir montert i rammer av rulleformede  
profiler av karbonstål eller rustfritt stål. For utendørs 
bruk anbefales rustfrie profiler med brudt kuldebro 
sammen med isolerglass. Dette vil gi en U-verdi på 
ca. 2 W/m2K. 
Dørene kan utstyres med forskjellige kombi-
nasjoner av glass. For eksempel kan skuddsikkert 
glass kombineres med brannglass.  
Dørene leveres normalt med anslagsterskel i 
rustfritt stål, men andre terskelløsninger kan 
leveres. 

Dørtyper 
Dørene kan leveres som en-fløyet eller to-fløyet 
med eller uten sidefelt og overfelt.  
Dørene leveres fortrinnsvis etter modulmål, men 
spesialdimensjoner kan også leveres. 

Tekniske data 
Brannmotstand 
Avhengig av type glass og profil kan dørene 
oppfylle kravene til branntekniske klasser fra E 30 
til EI 120. 
Innbruddsmotstand 
Avhengig av låser og type glass kan dørene  
oppfylle krav opp til klasse 3 i følge SS 817345 
(NS 3170). 
Motstand mot prosjektiler 
Med tilleggsforsterkning i profilene og riktig glass-
type kan døren oppfylle krav opptil klasse C5-SF i 
følge SS 224429 (NS 3216). 

Overflatebehandling 
Som standard leveres profilene våtlakkert i RAL 
eller NCS farger for innendørs bruk, korrosjons-
klasse C1. Som tillegg kan de lakkeres iht. til 
korrosjonsklasse C3 eller C4. 
Rustfrie profiler leveres som standard børstet, men 
kan som tillegg leveres lakkerte. 

Beslag 
Dørene kan leveres med forskjellige smalprofil 
låskasser i henhold til klassifisering og kundens 
spesifikasjoner. Normalt leveres låskassen uten 
sylinder, skilt og vrider. 
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Forespørsler 
Ved forespørsler bes dimensjon, 
hengselside, funksjonskrav, beslag, 
og utseende spesifisert så godt som 
mulig.  
Som en del av kvalitetssikringen, vil 
det med hvert tilbud bli utarbeidet en 
skisse som vist. Denne blir i tillegg til 
beskrivelsen forelagt kunden for 
godkjenning. 
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