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Dooria Norge AS

Basic ytterdører Berg og Milano
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Dooria basic ytterdører er oppbygd i sandwichkonstruksjon. Leveres i standardhvit NCS S 0502-Y, glansverdi 30. Dørene leveres i ulike design, med
og uten glass. Glass leveres i klarglass eller cotswoldglass definert pr modell. Leveres med kvistfri karm 92 mm. Tetningslist i dørbladet gjør døren
vind- og vanntett. HC-terskel i hardtre.
Modullås, trinnløst justerbart sluttstykke, sylindersett og 2 stk. løftehengsler med enkel bakkantsikring og justerbarhet høyde/side.
Dørvrider er ikke inkludert.
For komplett oversikt på overflatebehandlinger og utførelser, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.
Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 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 overflaten, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. Døren skal vaskes minst to ganger i
året med lunkent vann og såpe, og oftere ved behov hvis den står værhardt.
Ettersyn og kontroll
Lås og sylinder: Smør låskasse og sylinder med låsspray, ikke med olje eller fett. Smør låsen et par ganger om året. Forhandleren anbefaler riktig
type smøremiddel. Pass også på å dra til alle skruer ordentlig. Smør også låssylinderen samtidig. Låser som er mye i bruk eller er ekstremt
værutsatte bør smøres oftere.
Hengsler: Kontroller hengslenes funksjon og skru til eventuelt løse skruer. Hengslene smøres så med vannfri mineralolje eller syntetisk smøreolje.
Vedlikeholdsbehovet varierer med bruksfrekvens, belastning og miljø. Minimum en gang pr år bør funksjonen, smør og dra til samt at skruene bør
smøres og ettergår minst en gang per år.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Døren er konstruert og produsert for å holde i mange år fremover. Likevel utsettes en dør for slitasje, både av naturkreftene og brukerne. Den må
derfor vedlikeholdes på rett måte for å kunne beholde sitt utseende og for å tåle de påkjenninger den utsettes for. Vedlikehold utføres 2 ganger pr.
år, med 6 måneders mellomrom. Første vedlikehold utføres 6 måneder etter at dør er ferdig montert. Våre malte ytterdører er behandlet med tokomponentfarge og har fullgod værbeskyttelse. Rengjør døren med lunkent vann, tilsatt såpe eller ammoniakkfritt vaskemiddel ved behov. Malte
ytterdører skal vokses årlig med for eksempel pigmentfri bilvoks uten løse- eller slipemiddel. Spesielt viktig er dette på dører i sterke farger, disse
dørene er følsomme for sollys og trenger litt ekstra omtanke. Malte ytterdører skal også kontrolleres årlig og skader utbedres omgående med
egnet maling. Ved større skader anbefales det at man også sparkler og grunner det skadede området. Ta kontakt med en fargehandel hvis du vil ha
råd.
Terskelen gjøres ren og oljes inn med en passende tradisjonell whitespirit-basert olje.
Fuktbestandighet
Døren er beregnet for montering i yttervegg, med en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter. Produktet er CE-testet for slagregn. I spesielt
værutsatte områder vil takoverbygg være påkrevd. Minstemål uten tak eller beslag er 120 mm.
Garantier
Kjøpskvittering på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er
feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren 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

Nils Hansens vei 2

Postnr. og poststed

0667 Oslo

Telefon

57 87 67 00

E-post
Internettadresse

norge@dooria.no
www.dooria.no
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