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Torso Dørservice Norge AS
Torso ytterdører VMT-Master serie
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Standard ytterdører fra Torso tilhørende vmt-master serien, har en kjerne av polystyren
Med en malt overflate. Dørbladet er 62mm, som inkluderer isolasjon, aluminiumsplater
på begge sider for stabilitet, 4mm vannfast HDF begge sider. Dekor utside, og slett innside, hvis ikke
annet er spesialbestilt.
Dørene er standard levert med låskasse Dorma 9192, Trioving sylinder 1258/med innvendig nøkkel,
komplett med rosett, sluttstykke Dorma DS9001. Låssystemet er forsikringsgodkjent i klasse 3.
Dørene blir levert komplett hengt i karm, med 3 stk. justerbare hengsler, med bakkant sikring for
innbrudds sikkerhet.
Karm er standard 105mm i fingerskjøttet furu. Terskel i lakkert hardved med aluminium slitekant. Med
livsløpsstandard og malt i samme farge som dørblad.
Dører med glass har standard 3-lags glass med inert gass, og levert som klart hvis ikke annet er bestilt.
Vinduslister/omramming er i vedlikeholdsfritt kompositt materiale og montert uten skruehull.
Komplett produkt er standard levert malt i NCS S0502-Y, med glans 25.
Alle ytterdørene kan leveres i valgfri farge etter ønske.
U-verdi for tette dører er 0,8, og opptil 1,1 for dører med glass, avhengig av modell og glass.
Garantier:
- 10 års garanti på dørblad mot f.eks. kuving, innenfor toleranse grensene.
- 7 års Fabrikk garanti.
- 5 års garanti mot kondens mellom glassene.
- 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.
*Det gis ikke noen garanti på innad slående og dører med mørke farger som f.eks. sort.
Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, og med forbehold mot at anvisninger for drift
og vedlikehold er fulgt.
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2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring:
Bruk vanlige vaskemidler som f.eks. oppvaskmiddel. Ikke bruk sterkere midler som
Inneholder skuremidler eller sterkere stoffer som kan ripe eller skade overflaten.
Bruk gjerne lunkent vann med en lofri klut/fille, og vær oppmerksom på at døren alltid skal
Tørkes ren og tør etter rengjøring!
Vedlikehold:
Hengsler smøres med fett eller lås olje ved behov.
Pakningene kan med fordel behandles med silikonspray før kulde perioder.
Produktet vaskes med såpevann som beskrevet, ved behov og regelmessighet.
Ved lagring av produktet over lengre tid, skal emballasjen ikke brytes, døren skal lagres liggende og i et
temperert og ventilert rom.

3. MILJØ – HMS
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør
ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
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