
15

Delning: 16 delar 
Max karmbredd: 14005600 mm  
Min karmbredd: 3001200 mm
Max karmhöjd: 2500 mm
Min karmhöjd: 1100 mm
Uvärde på hela konstruktionen: 1,6 (2720mm x 1850mm)

   Fakta om Edge

Edge – utnyttja ditt uterum året om
Edge är valet för dig som vill ha möjlighet att använda ditt 
uterum i princip året runt.

Profilerna är isolerade, inbyggda tätningar och termiskt 
 brutna köldbryggor ger en mycket god isolering. Edge 
levereras alltid med 28 mm isolerglas med varmkant. De 
gedigna profilerna säkerställer ett stabilt och hållbart parti. 

Systemet är också utrustade med en integrerad kondensrän
na som fångar upp eventuell invändig kondens på glasen 
samt en utvändig droppnäsa i ovankant av partiet.

Utförande

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna 
är isolerade. Edge har ett 28 mm tjockt härdat säkerhetsglas, 
välj mellan olika funktioner på glasen. Edge är ett karmsys
tem vilket gör att hela partiet med blir mycket stabilt och 
kraftfullt. Systemet är också utrustade med en integrerad 
kondensränna som fångar upp eventuell invändig kondens 
på glasen samt en utvändig droppnäsa i ovankant av partiet.

Standardfärger är Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), 
Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur), Svart 9005 (struk
tur). Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så 
finns ytterligare hundratals färger att välja mellan.

Tillval

Som standard kommer partierna med invändigt manöver
handtag som låser partier samt utvändigt handtag, Det finns 
också möjlighet att välja till utvändig låsning med myckel.

Lås måste beställas i samband med glaspartierna.

  

 

 
 

 


 

  




  

Fasta partier

Fast med vädring

Skjutbara partier - dörrar och fönster

Skjutbara partier - mötas på mitten

Slagdörr

Triangelfönster – mallskuret

Välj ytterligare glasfunktion

	Isolerglas, dubbelhärdat isolerglas med varmkant.  
Uvärde 2,8.

	Energiglas, 2glas isolerglas med dubbelhärdat  
säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas.  
Uvärde 1,1.

	Solskyddsglas, selektivt färglöst skikt som minskar  
solvärme och ljus. Uvärde 1,1.

	Självrengörande, glas med skikt som gör att smuts  
inte fastnar så lätt på glaset. Uvärde 1,1.

	Tonat, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. Uvärde 1,1.


