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Teknisk handbok

Förberedelse av väggöppningar och tagning av mätningar 

Murverk öppning – bredd
720 / 820  / 920 mm

Karms yttre - bredd
690 / 790 / 890 mm

Ljusöppning – bredd
620 / 720 / 820 mm

Murverk öppning – höjd
2050 mm

Karms yttre - höjd
2035 mm

Ljusöppning – höjd
2000 mm

Väggtjokcklek  / Djupet av stjälken 

100 - 140 mm  / 100 mm 
140 - 180 mm  / 140 mm
180 - 220 mm  / 180 mm
220 - 260 mm  / 220 mm

Öppningsriktning

VÄNSTER DÖRR
utanför utanför

inuti

gångjärn till vänster gångjärn till höger

inuti

HÖGER DÖRR

Interiör dörrmått

MURVERK ÖPPNING - BREDD 

KARMS YTTRE - BREDD

LJUSÖPPNING - BREDD



KARM är förenad med speciella plastankar vilket möjliggör exakt och högkvalitativ installation. 
Gjutformade gjutstycken är gjorda av MDF 16 mm och även belagda med 
CPL-mikrolaminat och ansluter excentrar. 

Genom andningsbart gummi, som inträder mekaniskt, 
tränger en tråd in för att förhindra efterföljande uttag av lederna. 
Låset AGB Mediana Evolution i matt-krom trim och två övergående gångjärn. 

 

KARM  är tillverkad av 35 mm tjock MDF, 
och är belagd med EGGERs CPL-mikrolaminat tjocklek om 0,15-0,20 i dörrinredningen.
 CPL, med sina funktioner, erbjuder maximalt skydd mot slitage och skador, 
medan polyole�nhäftningsmedlet används för att ge bättre bindning. 

SIM DÖRRARNA är tillverkade av EGGERs EUROLIGHT 38 mm, 
och består av 4 mm tjocka spånskivor och kartongpaneler. 
På vingens längsgående sida �nns ett fyllmedel från en hel spånskiva 
på 30 mm medan i djupet av låset är djupet 66 mm. 
Vingen är målad på alla sidor med ABS-band,  i samma dekor med 1 mm tjocklek. 
Kantningen är gjord med polyuretanlim, 
som ger ökad mekanisk och fuktighets/värmebeständighet, 
och samtidigt en minimalt märkbar bindningslinje. 

Dörrarna levereras fullt förberedda för enkel, 
snabb vikning och installation i två kartonger. 

Alla beställningar från Egger ZOOM-kollektionen är tillgängliga vid beställningar över 300 stycken.



Monteringsanvisning för gångjärn

Slutbleck för lås och lock 

Gångjärn

AGB lås 
Mediana Evolution



H1394  ST9
Ek sandsten malm
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W1000  ST9
Premium vit
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H1372 ST10
Ek Aragon
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H1137  ST11
Ferrara Ek brun  svart
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