SMART SET FÖR
PROFFSIGT MONTAGE
FrameFast är ett smart montageset
för enkelt och proffsigt montage av
olika karmtyper.
Det kan vara både besvärligt och
tidskrävande att montera fönster- och
dörrkarmar. Flera av dagens problem
med otäta eller kärvande dörrar/fönster
beror på bristfälligt montage och inte
på själva produkten. FrameFast har därför utvecklats som en lösning på många
av dessa problem.
Patenterad lösning
FrameFast är en patenterad lösning som
består av två huvuddelar.
Montagehylsor med stor kontaktyta
och anpassade skruvar för exakt montage. Med hjälp av hylsorna, justeras och
fixeras karmen i exakt position innan
skruvarna slutligen låser karmen. Det
unika med FrameFast är stabiliteten,
exaktheten och möjligheten till enkel
efterjustering. FrameFast möjliggör även
montage av klassificerade produkter
utan att behöva använda de kilar som
ofta ställer till problem för bland annat
brand och ljudtätning.
NYHET
FrameFast lanseras nu i en uppdaterad
version där vi kombinerat de tidigare,
unika egenskaperna med möjligheten
att även kunna borra och montera
plugg rakt genom hylsan. På så sätt
behålls karmen i fixerat läge vilket avsevärt minskar montagetiden och ökar
precisionen. Observera att nya FrameFast ersätter den tidigare versionen som
nu utgår ur sortimentet.

Spar tid
Att montera en karm på traditionellt vis
med kilar, är säkert men både krångligt
och tidskrävande. Med hjälp av FrameFast uppnås ett exakt karmmontage på
avsevärt kortare tid. Tidsbesparingen
och möjligheten till ett proffsigt resultat
blir än mer tydlig för den som inte regelbundet monterar dörrar eller fönster.

Användningsområde
FrameFast används med fördel vid
montage av dörrar, fönster och i andra
situationer med höga krav på både
noggrannhet och flexibilitet. Väggens
konstruktion avgör vilken kombination
av hylsor, skruvar och eventuella plugg
som ska kombineras. Mer information
finner du på www.swedoor.se

Enkel efterjustering
Trä är ett levande material och
väggelement kan därför röra sig
tillräckligt mycket för att dörrar och
fönster kan behöva justeras i efterhand
(exempelvis vid en efterbesiktning).
Används traditionella karmhylsor eller
karmskruvar utan kilar, medför glappet
mellan skruv och hylsa att man med tiden får en vridning av karmen. Vridningen gör att karmen kan behöva justeras
eller monteras om. Är karmen satt med
kilar eller fogskum är möjligheterna till
efterjustering högst begränsade. Dessa
problem löser du enkelt med FrameFast.
I de flesta fall kan nämligen tillräcklig
efterjustering göras utan att foder, kilar
etc. behöver avlägsnas.

FrameFast ger
1. Stabilt montage
2. Snabbare montering
3. Möjlighet till enkel efterjustering

Förmonterat eller tillbehörspaket
FrameFast ingår som förmonterad
standard på samtliga ytterdörrar och
sidoljus i ADVANCE-LINE. Till övriga
produkter kan FrameFast beställas med
förmonterade hylsor eller som helt separat tillbehörsset komplett med hylsor,
skruvar, plugg och extra stabiliseringsbrickor. Till större projekt erbjuds även
delarna i storpack.

FrameFast står för proffsigt
montage - snabbt och enkelt!

