TEKNISK PRODUKTKATALOG

VELKOMMEN TIL TUNDØREN PROSJEKT!
I denne katalogen finner du informasjon, tekniske detaljer og muligheter på alle våre prosjektdører.
Bruk vår teknisk produktkatalog sammen med våre to dørkataloger for å få den beste oversikten
over våre dører. Vår produktkatalog finnes også på vår hjemmeside: www.tun.no
Vi ønsker deg lykke til med ditt valg av dører og håper vi kan hjelpe deg med å finne de produktene
du ønsker. Ta gjerne kontakt på prosjekt@tun.no hvis du trenger ytterligere hjelp.

YTTERDØRER & INNERDØRER

PRESENTERAR

2019

Veil. priser 1.oktober 2019

Om Tundøren
Tundøren er et kvalitetsprodukt i toppsjiktet blant dører. Vi har kontinuerlig utviklet våre dører
i over 50 år. Røeds Trevare AS har vært idéutvikler og produsent av Tundøren
siden starten. Når du velger et kvalitetsprodukt fra Tundøren vil du som kunde alltid bli ivaretatt
på beste måte.

INNHOLD TEKNISK PRODUKTKATALOG
1. INNERDØRER

4

1.7.

1.1. STANDARD INNERDØRER

4

		 Skyvedører

13

1.1. MASSIVE FYLLINGSDØRER

5

		

13

1.2. STANDARD INNERDØRSKARM

5

		 Pendeldører

13

ANDRE INNERDØRER
Ubehandlet furudører

13

1.3.

INNERDØRS TERSKEL

5

		 Våtromsdører

13

1.4.

EKSKLUSIVE INNERDØRER

6

		

13

		

Moderne FO, Massiv EX

6

2. MIDLERTIDIGE DØRER – BYGGEDØRER

13

		

Massiv eik EX/EIK og DS/EIK

6

3. YTTERDØRER

14

1.5.

KLASSIFISERTE INNERDØRER

7

		

Innerdør EI30

7

		

Ytterdør EI30/30dB RC2

		

Innerdør EI30/Rw28dB

7

		

Eksklusive ytterdører med

		

Innerdør EI130/Rw38dB C0 Sa/Sm200

8

		

EI30 brannisolasjon (Rw 36-37dB)

		

Innerdør EI130 C0 Sa med GLASS

		

Ståldører EI230/EI260 Rw42dB

		

og DOBBELDØR

8

		

Sa/Sm200 C5 RC3

15

		

Innerdør EI130/Rw44dB C5 Sa/Sm200

9

		

Aluminiumsbekledd ytterdør Rw40dB

15

		

Innerdør EI160/25dB C5 Sa/sm200

9

		

Innerdør med KLIMASTAMME

Badstudører med helt glass

3.1. KLASSIFISERTE YTTERDØRER

3.2. ANDRE YTTERDØRER
		

Thermo ytterdører

14
14
14

16
16

		 EI130/Rw38dB C5 Sa/Sm200

10

		 Ekstremsværsdører

16

		

Innerdør Rw38dB C5

10

		 Aluminiumdører

16

		

Eksklusiv innerdør EI30/Rw37dB Sa

		 Stalldører

16

		

med sikkerhetsklasse III

		

16

11

Massive eikedører

		 Eksklusive innerdører Massiv EX EI30/Rw42dB 11

		 Skifersteindører

16

1.6.

GLASSVEGGER

12

		

16

		

Glassvegg i trekarm

12

		

EI30 (Rw38dB) glassvegg i trekarm

12

Skreddersydde løsninger på ytterdører

4.0. GARANTI

Brann – branndør som er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 eller 60 minutter.
Lyd – lyddør med lydisolasjon (Rw – lydreduksjonstall).
Sikkerhet – brekkjern – sikkerhetsdør, testet for innbruddsikkerhet.
RC2 – motstand mot innbrudd med bruk av standardverktøy – middels sikkerhet.
RC3 – motstand mot inbrudd med bruk av bore- og slagverktøy – høy sikkerhet.
Klima – klimadør for innvendig bruk.
Klima – klimadør for utvendig bruk.
Sa – røyktett mot kaldrøyk opp til 20°C.
Sm200 – røyktett mot varmrøyk opp til 200°C.
C(0-5) – døren har evnen til å lukke automatisk, slik at åpningen stenges.
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1. INNERDØRER
1.1. STANDARD INNERDØRER
Lett formpress dørblad

Kompakt dørblad

Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom som, f. eks.
leiligheter og kontorer.
Temperaturforskjellen mellom rommene på
hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Brukes i oppvarmede rom som, f. eks.
leiligheter og kontorer.
Temperaturforskjellen mellom rommene på
hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

40 mm tykt dørblad med kjerne av honeycomb. Malte dører leveres med melamin
kantlist på vertikale kanter og ubehandlet på
horisontale kanter.
Dørblader med våtromsbehandling leveres
med melamin kantlist på alle 4 kanter.

40 mm tykt dørblad med kjerne av trefiberplate. Malte dører leveres med melamin
kantlist på vertikale kanter og ubehandlet på
horisontale kanter. Dørblader med våtromsbehandling leveres med melamin kantlist på
alle 4 kanter.

Overflate

Malt, finert eller laminat overflate. Malte
dører kan leveres med sporfrest eller list- og
paneldekor.
Glans på hvimalte dører er +/- 30, på spesialfarger 25-30 (halvmatt).
Tun standard: hvitmalt NCS S 0502-Y.

Malt, finert eller laminat overflate.
Malte dører kan leveres med list- og paneldekor.
Glans på hvimalte dører er +/- 30, på spesialfarger 25-30 (halvmatt).
Tun standard: hvitmalt NCS S 0502-Y.

Glass

4 mm klart herdet glass, 6 mm glass kan
leveres. Dekorglass: cotswold, frostet,
katedral, diamante.
Tun standard: 4 mm klart herdet glass.

4 mm klart herdet glass, 6 mm glass kan
leveres. Dekorglass: cotswold, frostet,
katedral, diamante.
Tun standard: 4 mm klart herdet glass.

Beslag

Snap-in hengsler, låskasse 2014, sluttsykke
0033. Kan også leveres som skyvedøredør
med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på
forespørsel.

Snap-in hengsler, låskasse 2014, sluttsykke
0033. Kan også leveres som skyvedøredør
med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på
forespørsel.

Størrelser

Leveres i alle standard størrelser. Tun
3-speil og 4-speil innerdører leveres kun i
bredde M7/8/9/10 og i høyde M19/20/21.
Slette og sporfreste dører kan leveres på
spesialmål.

Leveres i alle standard størrelser. Tun
3-speil og 4-speil innerdører leveres kun i
bredde M7/8/9/10 og i høyde M19/20/21.
Slette og sporfreste dører kan leveres på
spesialmål.

TUN GLATT

TUN GLASS

* Vårt standard utvalg av innerdører
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Teknisk produktkatalog fra Tundøren

TUN 4 SPOR

TUN 3 SPEIL

TUN 4 SPEIL

TUN SP10

1. INNERDØRER
1.1. MASSIVE FYLLINGSDØRER
FUNKIS 1 og 3 speil, MASSIV 3 og 4 speil
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom, f. eks. leiligheter og kontorer. Temperaturforskjellen
mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

40 mm tykt dørblad med 100 mm ramtre og 12 mm MDF fylling.

Overflate

Kan leveres malt i forskjellige NCS eller RAL farger.

Glass

4 mm klart herdet glass. Dekorglass: cotswold og frostet.

Beslag

Snap-in hengsler, låskasse 2014, sluttstykke 0033. Kan også leveres som
skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser

Enfløyet: bredde opp til M12 for, høyde opp til M21.
Dobbeldør: bredde opp til M20, høyde opp til M21.
Spesial størrelser på forespørsel.

FUNKIS 1

FUNKIS 1 GL

FUNKIS 3

FUNKIS 3 GL

MASSIV 3

MASSIV 4

1.2. STANDARD INNERDØRSKARM

1.3. INNERDØRS TERSKEL

Standard innerdørskarm er kvistfri 42x92mm, laget av
laminert, fingerskjøtet furu. Karmene kan leveres med eller
uten pakning. Andre veggtykkelser er mulige. Karmene kan
leveres malt, lakkert, ubehandlet, beiset, pigmentert eller
finert.
Justebar E-karm med integrert gerikter og utforing kan også
leveres i malt, finert eller oljet utførelse.

Terskler kan leveres i mange forskjellige varianter. Som
standard leverer vi klarlakkerte eiketerskler med dybde
92mm. Andre tresorter og veggtykkelser er også mulige.
Tersklene kan også leveres som ubehandlet og pigmentert
eller beiset i forskjellige toner.

Tun standard: hvitmalt (NCS S 0502-Y) kvistfri
furukarm 42x92mm med pakning.

Forskjellige terskeltyper
22 mm anslagsterskel
9 mm flat mellomliggende terskel (med luftspalte 9mm)
14 mm flat underliggende terskel (med luftespalte 4 mm)
Automatisk heve/senke terskel
Tun standard: 22mm anslagsterskel av klarlakkert eik

Teknisk produktkatalog fra Tundøren
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1. INNERDØRER
1.4. EKSKLUSIVE INNERDØRER
Moderne FO, Massiv EX
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom, f. eks til boliger og kontorer. Temperaturforskjellen
mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Modern FO: 40 mm tykt dørblad med 125mm ramtre og 16 mm MDF fylling.
Massiv EX: 40mm tykt dørblad med tykt 145mm ramtre og 15mm MDF fylling.

Overflate

Kan leveres malt i forskjellige NCS og RAL farger, finert eller i massiv eik.

Glass

4 mm klart herdet glass. Dekorglass: cotswold og frostet.

Beslag

Snap-in hengsler i metall, låskasse 2014, sluttstykke 0033. Kan også leveres
som skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser

Kan leveres i alle standard størrelser. Spesial størrelser på forespørsel.

FO/1F

FO/1F-LA

FO/1F EIK

EX/2F

EX/4F

EX/2FSJ

Massiv eik EX/EIK og DS/EIK
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom, f. eks. til boliger og kontorer. Temperaturforskjellen
mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Massiv EX/eik: 40 mm tykt dørblad med ekstra tykke 145mm ramtre og
16 mm MDF fylling belagt med lakkert 5mm massiv eik.
Massiv DS/eik: 40mm tykt dørblad med rørsponkjerne belagt med
4mm oljet massiv eik på begge sider.

Overflate

Lakkert eller oljet massiv eik. Kan leveres lasert i forskjellige farger.

Glass

4 mm klart herdet glass. Dekorglass: cotswold og frostet.

Beslag

Snap-in hengsler i metall, låskasse 2014, sluttstykke 0033. Kan også leveres som skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser

Kan leveres i alle standard størrelser. Spesial størrelser på forespørsel.

EX/3F EIK
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EX/SP6 EIK

Teknisk produktkatalog fra Tundøren

EX/1F SP8 EIK

DS/EIK

DS/EIK RUSTIKAL

1. INNERDØRER
1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER
Innerdør EI30
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med brannkrav. Temperaturforskjellen mellom rommene
på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Kompakt branndør med 40 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

Kan ikke leveres med glass.

Karm

42x92 mm karmsett med brannpakning laget av laminert fingerskjøtet furu.
Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert.
Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

22 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning.
Kan også leveres med heve/senke terskel.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565,
sluttstykke Assa 1887-2. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser

Bredde opp til M13, høyde opp til M21. Dobbeldør kan ikke leveres.
Spesial størrelser på forespørsel.

Innerdør EI30/Rw28dB
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med krav til brann og lav lyddemping som kontorer, butikker, skoler, sykehus, idrett- og trenigssenter. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side
av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Kompakt branndør med 40 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

Kan ikke leveres med glass

Karm

42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu.
Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert.
Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

22 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning og dempelist.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, sluttstykke
Assa 1887-2. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser

Bredde opp til M13, høyde opp til M21. Dobbeldør dør kan ikke leveres.
Spesial størrelser på forespørsel.

Teknisk produktkatalog fra Tundøren
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1. INNERDØRER
1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER
Innerdør EI130/Rw38dB C0 Sa/Sm200
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes som leiligetsdører
fra innvendig trappehus eller som garasjedør mellom garasje og bolig. Temperaturforskjellen
mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Kompakt brann- og lyddør med 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

Kan ikke leveres med glass.

Karm

42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu.
Kan levere, ubehandlet, lakkert, malt eller finert.
Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

25 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning og dempelist.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, sluttstykke
Assa LP712. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser

Bredde opp til M10, høyde opp til M22. Dobbeldør kan ikke leveres.
Spesial størrelser på forespørsel.

Innerdør EI130 C0 Sa med GLASS og DOBBELDØR
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Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med krav til brannisolasjon og ønske om dobbeldør eller glassfelt
i dørblad. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige
5 °C.

Konstruksjon

Kompakt branndør med 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

Maksimum størrelse på glassfelt 733x1920mm, kun 1 glassfelt pr dørblad.

Karm

42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu.
Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert.
Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

25 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning og dempelist.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565 eller Assa 8765 (FG),
sluttstykke Assa LP712 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser

Enfløy dør: bredde opp til M10, høyde opp til M22.
Dobbeldør: bredde opp til M20, høyde opp til M22.
Spesial størrelser på forespørsel.
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1. INNERDØRER
1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER
Innerdør EI130/Rw44dB C5 Sa/Sm200
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med krav til brannisolasjon og høyt krav til lydisolasjon. Kan brukes
til boliger, leilighetsdør, hoteller, skoler, kontorer, møterom, sykehus, idrett- og trenigssentrer.
Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Kompakt brann- og lyddør med 63 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

Kan ikke leveres med glass

Karm

42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu.
Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert.
Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

25mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy NTR 110-30 (blanke), sylinderlås Assa 565, eller Assa 8765 (FG), sluttstykke Assa LP732 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.

Størrelse

Bredde opp til M10, høyde opp til M21. Bredde og høyde kan ikke forstørres.
Dobbeldør kan ikke leveres. Spesial størrelser på forespørsel.

Innerdør EI160/25dB C5 Sa/sm200
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med høyt krav til brannisolasjon og lav lyddemping. Kan brukes til
boliger, hoteller, offentlige institusjoner. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side
av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Kompakt branndør med 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

Kan ikke leveres med glass.

Karm

42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerkjøtt furutre.
Kan leveres, ubehandlet, lakkert, malt eller finert.
Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

20 mm HC godkjent eiketerskel med dempelist.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, sluttstykke
LP712(FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.

Størrelse

Bredde opp til M10, høyde opp til M21. Bredde og høyde kan ikke forstørres. Dobbeldør
kan ikke leveres. Spesialstørrelser på forespørsel.

Teknisk produktkatalog fra Tundøren
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1. INNERDØRER
1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER
Innerdør med KLIMASTAMME EI130/Rw38dB C5 Sa/Sm200 RC2
Bruksområde

Brukes som innerdør mellom rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes som
leiligetsdører fra innvendig trappehus eller som garasjedør mellom garasje og bolig.
Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 20 °C.
Kan leveres som sikkerhetsdør RC2 med sikkerhetsbeslag.

Konstruksjon

Brann-og lyddør med klimastamme. 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate dekket
med aluminiumplater og HDF på begge sider.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

På forespørsel.

Karm

42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu.
Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert.
Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

25 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, eller Assa 8765
(FG), sluttstykke Assa LP712 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.

Sikkerhetsbeslag RC2

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke) med sikkerhetsplater av stål på baksiden
av karm. Sikkerhetslås Assa 410-70 eller Assa 2002-70.

Størrelse

Bredde opp til M10, høyde opp til M21. Dobbeldør kan ikke leveres.
Spesialstørrelser på forespørsel.

Innerdør Rw38dB C5

10

Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med krav til lydisolasjon, som kontorer, butikker, skoler,
sykehus, idrett- og trenigssenter. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver
side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

Kompakt lyddør med 52 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

Maksimum størrelse på glassfelt 725x1840 mm, kun 1 glassfelt pr dørblad.

Karm

42x92 mm karmsett med dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres
ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige.

Terskel

25 mm HC godkjent eiketerskel med dempelist.

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, sluttstykke Assa
LP712 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.

Størrelse

Bredde opp til M12, høyde opp til M25 pr vegg element. Dobbeldør kan ikke leveres.
Spesialstørrelser på forespørsel.

|
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1. INNERDØRER
1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER
Eksklusiv innerdør EI30/Rw37dB Sa med sikkerhetsklasse III
Bruksområde

Brukes som innerdør mellom rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes til boliger,
hoteller, offentlige institusjoner. Kan også brukes som leiligetsdører fra innvendig trappehus.

Konstruksjon

Massiv brann-og lyddør med sikkerhetsklasse III. 57 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.

Overflate

Slett dørblad kan leveres malt, finert eller laminert.

Glass

På forespørsel.

Karm

57x100 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert furu. Kan leveres
lakkert, malt eller finert.

Terskel

HC godkjent eiketerskel

Beslag

Løftehengsler og 4-punktslås. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelse

Bredde M9/10, høyde M21. Dobbeldør og spesialstørrelser på forespørsel.

Eksklusive innerdører Massiv EX EI30/Rw42dB
Bruksområde

Brukes som innerdør mellom rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes boliger,
hoteller, offentlige institusjoner. Kan også brukes som leiligetsdører fra innvendig trappehus.

Konstruksjon

Massiv brann-og lyddør. 77 mm dørblad med kjerne av trefiberplate belagd med
utenpåliggende dekor.

Overflate

Kan leveres malt i forskjellige NCS eller RAL farger.

Glass

På forespørsel.

Karm

55x100 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert furu.
Kan leveres lakkert, malt eller finert.

Terskel

Automatisk heve/senke terskel.

Beslag

Løftehengsler og 4-punktslås. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelse

Bredde M9/10/11, høyde M21/22. Dobbeldør og spesialstørrelser på forespørsel.

EX/1F EI30/42dB

EX/2F EI30/42dB

EX/3F EI30/42dB

EX/5F EI30/42dB

Teknisk produktkatalog fra Tundøren
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1. INNERDØRER
1.6. GLASSVEGGER
Glassvegg i trekarm
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom, som kontorer, butikker, skoler, sykehus, idrett- og trenigssenter.
Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon

4mm herdet glass i 42 mm x 92mm furukarm. Kan leveres med og uten glasslist.

Glass

4mm klart herdet glass. 6mm glass, laminert glass og lydglass kan leveres.
Dekorglass: cotswold, frostet, katedral, diamante.

Karm

42x92 mm kvistfri karmsett laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet,
lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige, opp til 220mm.

Størrelse

Leveres i alle standard størrelser, bedde opp til M13, høyde opp til M25.
Spesialstørrelser på forespørsel.

Tekniske muligheter

Glasselement kan monteres mot innerdørskarm eller andre glasselementer.
Ingen begrensning på lengde av sammensatt elementer.

EI30 (Rw38dB) glassvegg i trekarm
Bruksområde

Brukes i oppvarmede rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes til kontorer,
butikker, skoler, sykehus, idrett- og trenigssenter.

Konstruksjon

15mm brannglass med 11x30mm utenpåliggende furu glasslist i 30x92 mm furukarm.

Glass

15mm klart brannglass med lydisolajson Rw38dB. Kan leveres med sprosser
av tre eller plast.

Karm

30x92 mm kvistfri karmsett med brannpakning, laget av laminert fingerskjøtet furu.
Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige,
opp til 220mm.

Størrelse

Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel.

Tekniske muligheter

Glasselement kan monteres mot branndørskarm eller mot andre glasselementer
med brannisolasjon. Ingen begrensning på lengde av sammensatt elementer,
maksimum høyde på sammensatt elementer er 2970mm.

* standard glassvegg

12
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*EI30 sammensatte glasselementer
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1. INNERDØRER
1.7. ANDRE INNERDØRER

Skyvedører
Alle våre innerdører kan leveres som skyvedører. Skyvedørsblader kan leveres med skyvedørskåler og dragring eller
skyvedørslåskasse. Vi kan også levere pocketkarmer i alle
standard størrelser og farger. Spesialløsninger på forespørsel.

Våtromsdører
Våre våtromsdører kan brukes i oppvarmede rommer med
høy relativ luftfuktighet. Dørene tåler dirket vann for kort
tid og kan brukes i offentilge bader, svømmehaller, skoler,
idrett- og trenigssenter. Dørblader er dekket med høytrykkslaminat og dørbladskanter med hardved kantlist.

Ubehandlet furudører
Massive furudører kan leveres som 3-speil og 4-speil. Dørene med glassfelt har 4mm klart herdet glass og sprosser av
ubehandlet furu. Ubehandlet furukarmer kan også leveres.

Badstudører med helt glass
Badstudører kan brukes i rom med høy temperatur og
fuktighet, for eksempel badstuer, baderom og søvmmehall.
Badstudør består av dørblad i 8mm herdet glass og 40x92
mm ubehadlet furukarm, uten terskel. Glassdørblad kan
leveres i forskjellige farger: frostet, røykfarget eller bronsefarget. Badstudører kommer med montert rullelås 4238 og
knott håndtak av ubehandlet tre.

Pendeldører
Våre kompakte innerdører kan leveres som pendeldører.
Som standard kommer pendeldører med to pendelhengsler, uten låskasse og terskel. Dørene kan bestilles med
låskasse, rustfri sparkeplate og glassfelter i forskjellige
størrelser. Pendeldører kan leveres med malt, finert eller
laminert overflate.

2. MIDLERTIDIGE DØRER – BYGGEDØRER
Våre uisolerte byggedører kan brukes som midlertidige inner- eller ytterdør i byggeperioden. Byggedører kan leveres slette
eller med sporfrest firmalogo. Byggedører kommer med sammensatt dørblad og karm, montert løftehengsler, låskasse og
sylidner. Dørblad har klippbare hjørner for kabler og ledninger til verktøy. Byggedører har slagretning, men dørblad og karm
kommer utstemt for låskasse, sluttsykke og hengsler på begge sider.
Husk at byggedører ikke er beregnet for bruk over lengere perioder og kommer uten garanti!

Teknisk produktkatalog fra Tundøren
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3. YTTERDØRER
3.1. KLASSIFISERTE YTTERDØRER
Ytterdør EI30/30dB RC2
Bruksområde

Ytterdør med brann- og lydisolasjon brukes ved høye temperaturforskjeller mellom utside
og innside av en bolig. Kan brukes som inngangsdør, garasjedør og kjellerdør.

Konstruksjon

62mm dørblad med kjerne av brannhemmede isolasjonsplater dekket med aluminium
fuktsperre og ferdigbehandlet HDF plater på begge sider.

Overflate

Glatt, sporfrest eller paneldekor på utsiden, glatt på innsiden. Leveres i forskjellige NCS
eller RAL farger.

Glass

Kan ikke leveres.

Karm

Malt 42x105 mm karmsett med brannpakning, laget av laminert fingerskjøtet furu.

Terskel

HC godkjent 25mm klarlakert eiketerskel med aluminium.

U-verdi

1.0 W/(m²K)

Standard beslag

Løftehengsler Abloy 110x36KSS (blanke), sylinderlås Assa 8765, sluttstykke Assa LP712
(FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.

Sikkerhetsbeslag
beslag RC2

Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TKMZ (blanke) med sikkerhetsplater av stål på baksiden
av karm. Sikkerhetslås Assa 410-70 eller Assa 2002-70.

Størrelse

Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel.

Eksklusive ytterdører med EI30 brannisolasjon (Rw 36-37dB)

14

Bruksområde

Ytterdør med brann- og lydisolasjon brukes ved høye temperaturforskjeller mellom utside
og innside av en bolig. Kan brukes som inngangsdør, garasjedør og kjellerdør.

Konstruksjon

63-75mm dørblad med kjerne av brannhemmede isolasjonsmaterialer dekket med aluminium fuktsperre og værbestandige komposittmaterialer på begge sider. Rw 37dB lydisolasjon på tette dører, Rw36dB på dører med glass.

Overflate

Alle eksklusive dørmodeller kan tilbys med EI30 brannkonstruksjon, inkl. dører med profildekor, glassfelt og dører i massiv eik. For eksempel Ascot, Variant, Park osv.

Glass

På forespørsel.

Karm

55x105 mm karmsett med brannpakning, laget av laminert tre i samme tresort som dørblad.

Terskel

40mm klarlakkert eiketerskel

U-verdi

Tett ytterdør 0,78 W/(m²K), ytterdør med helt glass 1,44 W/(m²K).

Standard beslag

Løftehengsler Assa 4288, FG godkjent låskasse, sluttstykke Assa 1887-4.

Størrelse

Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel.

|
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3. YTTERDØRER
3.1. KLASSIFISERTE YTTERDØRER
Ståldører EI230/EI260 Rw42dB Sa/Sm200 C5 RC3
Bruksområde

Brann- og lydsertifisert ståldør for innvendig og utvendig bruk. Egnet for offentlige institusjoner, industribygninger. Kan brukes som leilighetsdør, inngangsdør, garasjedør, kjellerdør
og dør til tekniske rommer.

Konstruksjon

63mm dørblad med kjerne av mineralull dekket med 1 mm stålplater på begge sider.
Galvaniserte og pulverlakkerte dører med korrosionsklasse C2 på innerdører og C3 på
ytterdører. Dører med rustfristål med korrosionsklasse C4 og C5.

Overflate

Kan lakkeres i alle RAL farger, eller leveres i rustfristål. Treimitasjon på EI30 ståldører er
også mulig.

Glass

Glassfelt er mulig på dører uten lydkrav. Maksimum størrelse på glassfelt er 400x800 mm.

Karm

Pulverlakkert 60x110 mm isolert karmsett dekket med 1,5 mm aluminium.

Terskel

Kan leveres uten terskel, med lav stålterskel, 20 mm eiketerskel eller
automatisk heve/senke terskel.

U-verdi

2.0 W/(m²K)

Standard beslag

Løftehengsler i samme farge som dørblad og/eller karm, sylinderlås Assa 565 eller 8765,
sluttstykke Assa 1887-2 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.

Sikkerhetsbeslag
beslag RC3

Sikkerhetshengsler (Novoferm), 2 stk låskasser Assa 8765 og Assa 411 med sluttstykker
1887-2 og 1487-2.

Størrelse

Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel. Dobbeldør kan leveres.
Dører med RC3 sikkerhetsklasse leveres kun som enfløy.

Aluminiumsbekledd ytterdør Rw40dB
Bruksområde

Lydsertifisert tre-ytterdør med aluminiumsbekledd overflate på utsiden.
Kan brukes som svalgangsdør, inngangsdør.

Konstruksjon

82mm isolert dørblad med ramtre av furu, dekket med aluminium fuktsperre og HDF plater
på begge sider. Utsiden av dørblad er bekledd med 11mm pulverlakkert aluminium.

Overflate

Aluminium overflate på utsiden leveres pulverlakkert i forskjellige RAL farger. Innsiden av
dørbladet leveres malt i forskjellige NCS eller RAL farger.

Glass

Kan leveres med 3-lags lydglass. Kun 1 glassfelt pr dørblad.

Karm

53x115 kvisftfri karmsett av laminert figerkjøtet furu med pakning, dekket med 11mm pulverlakkert aluminium på utsiden. Malt på innsiden.

Terskel

HC godkjent 23mm klarlakkert eiketerskel med aluminium.

U-verdi

≤ 0.9 W/(m²K)

Standard beslag

Løftehengsler 3248 – 110 TMKSS, sylinderlås Assa 565 eller 8765, sluttstykke Assa
1847-2. Kan leveres som terrassedør med 3-punktslås. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelse

Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel. Dobbeldør og sidefelter
kan leveres.

Teknisk produktkatalog fra Tundøren
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3. YTTERDØRER
3.2. ANDRE YTTERDØRER

Thermo ytterdører
Mange av våre ytterdørsmodeller kan leveres som termodører med U-verdi mellom 0.5-0.8 W/(m²K).
Termodører kan leveres både med eller uten glass.
Ekstremsværsdører
Værbestandige ytterdører med overflate av kompaktlaminat
har høyere fukttoleranse og slitestyrke. Alle våre standard
serie ytterdører med slett eller sporfrest overflate kan leveres
som ekstremværsdører.
Aluminiumdører
Vi kan levere forskjellige aluminiumsdører og systemer for
innvedig og utvendig bruk. Alle våre aluminiumsprodukter er
produsert med kvalitetsprofiler fra Ponzio.
Brannklassifiserte alumisdører og systemer kan leveres med
brannisolasjon EI30 og EI60.
Stalldører
Våre standard og eksklusive ytterdører kan også leveres
som stalldører. Leveres med 3-punkstlås med lufting av
øvere halvdel av dørbladet. Stalldørene kan ikke leveres
klassifisert.

Massive eikedører
Våre ytterdører i tre skiller seg på mange punkter fra vanlige
ytterdører. Våre tredører har massivt tre fyllinger, ramtre og
karmer som gir et annerledes og eksklusivt synsinntrykk.
Dørene ser naturlige ut og gir deg et uendelig vakkert inngangsparti. Det er viktig å vite at massive tredører trenger
regelmessig vedlikehold og bør stå på tørkt sted om man
ønsker at døren skal forbli vakker. For å gjøre det lettere for
deg å vedlikeholde døren, leverer vi olje med hver dør.
Skifersteindører
Våre unike og innovative ytterdører med ekte skiferstein
skaper en kraftfull entre. Hver dør har helt
unik steinstruktur. Dørene er belagt med 3mm skifersten
som gir døren ekslusiv uttrykk, i tilleg til en lav U-verdi 0,7
W/m2K og alle andre ytelser som vi har på våre eksklusive
ytterdører.
Skreddersydde løsninger på ytterdører
Vi har gjennom årene levert mange skreddersydde dører for
kunder som har hatt utfordrende ideer.
Ta gjerne kontakt om du har spesielle ønsker eller løsninger.

Reklamasjonsbehandling hos Tundøren tar utgangspunkt i:
• Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)
• Lov om kjøp (kjøpsloven)
• Lov om håndverkstjenester
VIKTIG: Ikke demonter den gamle døren, før du har
kontrollert det nye produktet for eventuelle feil.
Et montert produkt er å anse som et
godkjent produkt.
Se www.tun.no/dokumentasjon for mer informasjon.
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