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Dooria Norge AS

Skyvedørskarm og skyvedørstilbehør
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Innebygd skyvedørskarm: Malt: Hvit NCS S 0502-Y eller ubehandlet furu. Konstruksjon: Furu, stålprofil. Veggtykkelse: 95 mm, 122 mm eller 145
mm. Belastning: Maks 110 kg inklusive skinne og opphengsbeslag.
Synlig skinne for utenpåliggende montasje: Skinne i rustfritt stål. Belastning: Maks 100 kg. Opphengsbeslag medfølger.
Skjult skinne for utenpåliggende montasje: Overflate i eloksert aluminium. Konstruksjon: Integrert i dør. Belastning: Maks 80 kg. Opphengsbeslag
medfølger.
Inndekning for utenpåliggende skjult montasje: Overflate i malt: Hvit NCS S 0502-Y, valgfri NCS S til og med S 7500. Eik, furu, bjørk eller valnøtt.
Overflatebehandling: Eik ubehandlet, klarlakkert, grunnoljet eller beiset. Bjørk: Klarlakkert. Valnøtt: Klarlakkert. Furu: Ubehandlet eller klarlakkert.
Skinne i aluminium. Belastning: Maks 70 kg. Inklusive skinne og opphengsbeslag.
For komplett oversikt på overflatebehandlinger og utførelser, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.
Antatt levetid / brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Fjern flekker før de rekker å tørke inn i lakken, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. En lakkert karm skades av for mye og
varmt vann, sterke rengjøringsmidler som f.eks. perkloretylen, tynner, aceton og T-sprit. Bruk derfor disse flekkfjerningsmidlene med stor
forsiktighet. OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe opp lakken.
Ettersyn og kontroll
Bolter i oppheng etterses og justeres. Skruer etterses og justeres.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ferdigmalte karmer er vedlikeholdsfrie. Lakkerte karmer vedlikeholdes med overlakkering ved behov. En forutsetning er at karmen ikke er
behandlet med voks eller polish. Før lakkering skal karmen mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut
før lakkering. Alle våre karmer er laget i heltre. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet,
temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel gulning ved kvister og
små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å
utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.
Skader kan overlakkeres etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at karmen ikke er behandlet med voks eller
polish. Hvis den er det, må lakklaget slipes helt bort før behandling.
Fuktbestandighet
Dette produktet tåler moderate mengder fukt.
Garantier
Kjøpskvittering gjelder som garantibevis. Feilmontert produkt omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at et reklamert produkt er
feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom terskelen bearbeides etter mottak.
For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.
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3. TEKNISK SERVICE
Produsent / importør

Dooria Norge AS

Organisasjonsnr.

980394050

Postadresse

Lysaker torg 2

Postnr. og poststed

1366 Lysaker

Telefon

57 87 67 00

E-post

norge@dooria.no

Internettadresse

www.dooria.no
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