BALKONGDØR
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LA KORKENE FLY....
....jag ut det dunkle og trette.
Nå er det fest, signalet er gitt,
døren er åpnet vidunderlig vidt
og gir plass for det gode i livet.
NorDan Balkongdører slipper inn det du vil.
Bare det.

Neste generasjon vinduer - se baksiden

BALKONGDØRER
FRA NORDAN GIR
UBUDNE GJESTER
KRAFTIG MOTSTAND
...MENS VENNER OG KJENTE FÅR
EN STILFULL MOTTAKELSE

NorDan balkongdører får du i inn- og utadslående utgave og med aluminiumsbelagt utside.

Tofløyet balkongdører på vidt gap får huset til å utsråle gjestfrihet.

Den solide låsen på NorDan Sikkerhetsbalkongdør kan leveres med knappvrider eller innvendig sylinder.

SLITESTYRKE
OG SIKKERHET
Selv om den er elegant, er vår innbruddssikre balkongdør
nesten umulig å bryte opp. Vannfaste HDF-plater med
utfreste spor er standard på den utvendige brystningen.
Det gir gode resultater ved overflatebehandling og sikrer
døren lang levetid.
• Dørbladet kan ikke løftes av hengslene i lukket stilling
• Hvert av dørbladets lukkepunkter
og hver hengsel tåler 600 kg trykk
• Glasset limes til rammen og er nesten umulig
å fjerne selv med spesialverktøy
• Brystningsfeltet kan ikke demonteres fra utsiden
• Døren har innvendig knappvrider som standard,
men kan fåes med hele syv stiftet sylinder.

NorDan balkondør kan også brukes som biinngangsdører.

STORT UTVALG,

Gjør boligen og tilværelsen friskere. NorDan balkongdører leveres i den fargen du måtte ønske.

Aluminiumsbelagt og vedlikeholdsfritt
Aluminiumsbelagte balkongdører fra NorDan er tilnærmet
vedlikeholdsfrie. Alle utvendige aluminiumsprofiler er av
beste kvalitet. Aluminiumsprofilene øker balkongdørens
levetid og er faktisk også det mest miljøvennlige valget.
I vårt værharde land burde aluminium være et klart førstevalg.

Ferdig overflatebehandlet
Hos NorDan overflatebehandler vi treverket før glass,
pakninger og beslag monteres. Det forlenger levetiden og
gir et prefekt resultat. Fargevalgene er nesten ubegrensede
og kostnaden med å få balkongdøren ferdig overflatebehandlet er liten i forhold til arbeidet og utstyret du sparer.

Tre inne - aluminium ute
Innvendig ser NorDans aluminiumsbelagte balkongdører ut
akkurat som andre dører. Treverket inne kan males, beises
eller lakkeres akkurat slik du ønsker. Utsiden vil kunnne
bidra til å fremheve byggets særpreg og arkitektur, også på
eldre bebyggelse. Aluminiumen har god avstand til trevirket.
Det sikrer riktig drenering, lufting og gir vinduet
lang levetid.

Glass til enhver anledning
Du kan velge glasstype skreddersydd til ditt behov.
Velg mellom standard isolerglass, energiglass, lys- og
varmeregulerende glass, støydempende og lydisolerende
glass, sikkkerhetsglass og ornamentert glass.

PERSONLIG PREG

Dørbrems er tilleggsutstyr,
men alle dørblad er ferdig
utfrest for montering.

NorDan Balkongdører får du i inn- og
utadslående utgave og med aluminiumsbelagt utside. Standardutgaven leveres
også som tofløyet dør. I tillegg kommer den
i lydisolerende utgave og i den fargen du
måtte ønske, ferdig overflatebehandlet.

Valgfri brystningshøyde
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Ferdig overflatebehandlet i den
farge du måtte ønske.
Vannfast HDF-plate
i brystningen gir svært gode
resultater når døren males.
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Sikker
rømningsvei

Isoleringsevne

Lyddemping

Neste generasjon vinduer

NorDan AS, Postboks 83/84, 4465 Moi.
Telefon 51 40 40 00. Telefax 51 40 17 72

NorDan N-Tech setter ny standard for vinduer.
Isolert karm og ramme gir bedre isolasjonsevne i hele
vinduet og alle deler av rommet får et jevnere inneklima.
N-Tech reduserer varmetapet, skaper bedre bokomfort
og gir arkitekter større spillerom.
Se www.nordan.no eller be om egen brosjyre.

TØFF MOTSTAND

Oslo:
NorDan AS
Alfasetveien 1, 0668 Oslo
Tlf. 23 28 72 00. Fax 23 28 72 01
Bergen:
NorDan AS
Kanalveien 107, 5059 Bergen
Tlf. 55 59 68 60. Fax 55 59 68 61
Trondheim:
NorDan AS
Kvenildmyra 4, 7072 Heimdal
Tlf. 72 89 42 10. Fax 72 89 42 11
Stavanger:
NorDan AS
Hillevågsveien 14, 4016 Stavanger
Tlf. 51 90 55 10. Fax 51 90 55 20
Kristiansand:
NorDan AS
Festningsgaten 22, 4614 Kristiansand
Tlf 38 04 19 90. Fax 38 04 19 99
Porsgrunn:
NorDan AS
Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn
Tlf. 35 56 97 90. Fax 35 56 97 91

Tyver som ikke prøver seg på
vinduet, velger ofte balkongdøren.
Som regel er den plassert på
baksiden av huset hvor tyven
lettere kan finne arbeidsro.
NorDan balkongdører i innbruddssikret utgave gir ubudne gjester
ekstremt kraftig motstand.
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