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AQUA    VÅDRUMSDØR
30 ÅRS 

GARANTI!

KOMPETENCE



AQUA VÅDRUMSDØR

 - EN FUGTBESTANDIG OG DRIFTSSIKKER VÅDRUMSDØR, 

SOM ER LET AT HOLDE REN

Nordic Door ønsker at være det trygge valg
for sine kunder.

I tråd med dette lancerer Nordic Door, i 
samarbejde med KIAS, en videreudvikling af 
AQUA vådrumsdør serien, i form af en 
indvendig dør med glasfiber dørblad og 
trækarm.

Med denne kombination får kunden en 
vådrumsdør der er fugtbestandig, driftssikker 
og let at renholde.

Nordic Door ønsker at kunne tilbyde døre, som 
passer til byggeriets og projektets behov.
Derfor tilbydes denne vådrumsdør med
forskellige tilvalg, således at man som kunde 
selv kan vælge farven på dør og karm, mål på 
døren, karmen osv.

Selve AQUA-serien består af indvendige og 
lagerdøre, der er produceret i glasfiber og 
aluminium. Den invendige dør i denne 
serie er perfekt til hoteller, sygehuse, skoler, 
svømmehaller og andre steder der kunne 
være behov for en robust vådrumsdør med 
lave levetidsomkostninger.

Du får 30 års garanti mod fugt- og rådskader på alle dørene 
i AQUA-serien. Vælger du aluminiumskarm få du i tillæg 

også 30 års garanti på karmen.

Vådrumsdøren er en invendig dør produceret i glasfiber og aluminum. Lagerdøren 
har de samme egenskaber som den invendige dør, samtidigt med at den er isolerende. 
Det gør den specielt egnet til brug i udfordrende miljøer, hvor der også kræves en 
isolerende vådrumsdør.



KONSTRUKTION:

• Overflade: Glasfiber
• Isolation: Polyuretan (PUR-skum)
• Tykkelse: 40 mm
• Kantliste: Forstærket med aluminium
• Låsekasse: Valgfri 2014 eller 3065 
• Hængsel: Argenta RST 100/98
• Kan også leveres som skydedør

TEKNISK INFORMATION

TILÆGSTJENESTER/-UDSTYR:
• Dørplademål - karm efter kundens ønske
• Farve på dørplade efter kundens ønske
• Farve på karm efter kundens ønske
• Justeringshylstre (Adjufix)
• Diverse glasudskæringer
• Dørlukker
• Aluminiumskarm, 92 mm sammensat og 

pulverlakeret, med 8 mm silikonepakning
• Karm i rustfri stål
• Sparkeplader i forskellige materialer
• Andre beslag

SPECIFIKATION TRÆKARM:

Karmen er en 92 mm usammensat  
fyretræskarm med dæmpeliste.  

Udsnit af dørbladet i fyretræskarm

I SAMARBEJDE MED
KVANNE INDUSTRIER AS.



Ønsker du mere information om 
produktet - kontakt da en af vore 

sælgere

Det trygge valg


