ljudreduktion
47dB

Swedoor kan nu erbjuda en ljudreducerande dörr med ljudreduktion på Rw
47dB.
Behovet av att kunna avskärma sig från den
massiva ljudnivån som vi vistas i, ökar mer
och mer. Forskare har påvisat behovet av tystare miljöer och därför kommer högre krav
på ljudreduktion in i våra byggnormer.
Listan på användningsområden kan göras
hur lång som helst. Exempelvis kan den

Loftgångsdörrar är en typ av lägenhetsytterdörrar som passar lägenheter utan
slutna trapphus. Dessa dörrar klarar vårt
skandinaviska klimat och de kan även ge
ett bra skydd mot både brand och ljud.

vara lämplig i hörsalar, konferensrum mellan
produktionslokal och kontor eller till en
lägenhet där man ställer extra höga krav på
ljudreduktion.

marknadens högsta
ljudreducering
Denna dörr har samma dörrbladsyta, kantutförande, karmprofiler
och beslagning som våra övriga massiva dörrar från Swedoor. Vi kan
erbjuda 47dB-dörren i kombination med brandklass EI 30 respektive
EI60. Detta gör att denna dörr klarar marknadens mest varierande
önskemål om användningsområde. Dörren kan även förses med
mekanisk tröskel så att den kan användas mellan rum med krav på
extra hög tillgänglighet.
Stomme		

HL

Ljudreduktion

47 dB		

Brandklass
		

Som tillval i brandklass EI30 eller EI60
(Vid brandklass EI60 max höjd M21)

Enkeldörr	Upp till M9 max höjd M24, M10 max höjd M22,
		
M11 max höjd M21
Pardörr		Upp till M18 max höjd M24, M20 max höjd M22
Yta		

Fanérad, målad eller laminatbeklädd

Dörrbladskant
		

Målade dörrar lika dörrytan.
Fanérade- och laminatdörrar har träkantlist.

Beslag		
		
		

4 st extra kraftiga tappbärande gångjärn. Lås 565.
Alternativa lås kan erbjudas. Pardörrar kan förses med
manuella- eller automatiska kantreglar eller espanjolett.

Dörrstängare	Dörren kan levereras med infälld dörrstängare ITS96.
		Den kan även förses med utanpåliggande dörrstängare.
Tröskel		

Falsad trätröskel eller mekanisk tröskel

Karmdjup

Min 128 mm

Övrigt		Dörren kan förses med elslutbleck, lås med microbrytare,
		
rördragning, karmöverföring, extralås och dörrkik.

Marknadens bästa ljud- respektive ljud/brandörr med kraftiga tappbärande gångjärn

och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både
oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande
och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter, som
presenteras i denna folder.
Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning,
av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.
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Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi

