Orresta Entréparti OEP
Orresta OEP är ett utvändigt entréparti i klarlackad ek
för t ex trapphus.

KLASSNINGAR
CE-märkning: CE-märkta enligt SS-EN 14351-1
DÖRRBLAD
Konstruktion: Dörrbladsstommen tillverkas av stavlimmad furu med Tricoya MDF
skiva.
Dörrbladet förses med homogen massiv kantlist av ek och ekfanér.
Dimensionerade för höga krav och lång livslängd.
Partierna är uppbyggda av moduler i ett system som gör att de kan levereras i olika
kombinationer.
Konstruktionen bygger på en stabil kärna med lång livslängd. Partiernas olika delar
är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras
ihop på plats.
Ytbehandling av entrépartier levereras som standard i 4 steg:
• Impregnerande grundolja
• Infärgad grundlasyr
• 2 ggr klarlack
Glas och glasprestanda: I standardutförande levereras entrèpartiet med isolerglas av
klarglas, 23 mm tjockt, argonfyllt. Partier kan erbjudas med andra glasningar på
förfrågan.
KARM
OEP levereras med träkarm av homogen ek.
Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor.
Karmen levereras ihopsatt inkl. tätningslister.
Karmen levereras ihop med dörrblad eller bipackad beroende på entrépartiets
konfigurering.
TRÖSKEL
Komposittröskel är standard. Den är fasad för en ökad tillgänglighet.
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STANDARDBESLAG
Partierna förses som standard med Assa Connect modullås. För övriga lås kontakta
Orresta.
Dörrblad och karm har 3 st justerbara rostfria tappbärande gångjärn.
Varje parti är anpassat för dörrstängare.
TILLVAL
Varje parti kan utrustas med sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt,
låskolvskontakt, motor- och mikrolås från fabrik.
Sidoljusen kan levereras med utrymme för eldragning, yta för kortläsare samt in- och
utvändig sparkplåt.
Entrépartier med elutrustning bör utrustas med skärmtak eller liknande.
PARBLADIG DÖRR
Pardörrar levereras som standard med anslag och två infällda kantreglar.
SIDOLJUS
Sidoljus levereras som standard med ekkarm och glas lika dörr.
ÖVERLJUS
Överljus levereras som standard med ekkarm och glas lika dörr.
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OEP VARIANTER OCH SKISSER
Beteckning
Enkeldörr

10 x 21 med glasning 01
10 x 21 med glasning 03
10 x 21 med glasning 21
11 x 21 med glasning 01
11 x 21 med glasning 03
11 x 21 med glasning 21
12 x 21 med glasning 01
12 x 21 med glasning 03
12 x 21 med glasning 21
Pardörr

15 x 21 gångdörr 10, glasning 03
18 x 21 gångdörr 10, glasning 03
Sidoljus

5 x 21 glasning 01/03/21
6 x 21 glasning 01/03/21
7 x 21 glasning 01/03/21
8 x 21 glasning 01/03/21
Överljus

10 x 4, hel glasning för enkeldörr
11 x 4, hel glasning för enkeldörr
12 x 4, hel glasning för enkeldörr
15 x 4, hel glasning
15 x 4, hel glasning för pardörr
16 x 4, hel glasning
17 x 4, hel glasning
18 x 4, hel glasning
18 x 4, hel glasning för pardörr
19 x 4, hel glasning
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Karmyttermått mm

990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093

1490 x 2093
1790 x 2093
490 x 2093
590 x 2093
690 x 2093
790 x 2093
990 x 390
1090 x 390
1190 x 390
1490 x 390
1490 x 390
1590 x 390
1690 x 390
1790 x 390
1790 x 390
1890 x 390
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Glasöppning 03

Glasöppning 21

Glasöppning 01

Glasöppning 03 med sidoljus

ORRESTA DÖRR AB

2021-03-04 PRODUKTBLAD

Enkeldörr 03 med överljus
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Enkeldörr 03 med sidoljus och överljus
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Sidoljus varianter

OEP erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått.
Maxstorlek 30 x 30 med sido- och överljus.
Min bredd sidoljus 3 modul
Min höjd överljus 3 modul
Min bredd passivt blad i pardörr 5 modul.
Partier erbjuds även med andra glasningar.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
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