
UPPSTÄLLNINGSRITNING

TAK-/VÄDRINGSFÖNSTER

FU-01

2004-09-07
Henrik Magnusson
henrik@exjobb.se
070-5256396

HM

Enligt resp. ritning
gäller för A3-format.

YNGSJÖ 10:128
Kristianstad Kommun

Glasmått ca 600*

* Markerade glasmått skall vara desamma
  och ca 600 mm.

Glasmått ca 600*

max 120

Fast övre ruta, limmad i skarv.

Öppningsbar högerhängd undre båge.
Sidohängd, utåtgående.

Principskiss glasmöte.
Typ VK-list (svart).
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ALLA MÅTT ÄR KARMYTTERMÅTT I MILLIMETER OM INGET ANNAT ANGES.

ANTAL FÖNSTER: 4 st

Karm och båge skall utföras i furu (av hög kvalitet och ev. impregnerad) och täckmålas vita.

Rutor skall vara av typ 2-glas förseglad ruta.

Karm och båge skall vara så tunna och diskreta som möjligt.

Den limmade glasskarven skall utföras som typ VK-list (svart).



UPPSTÄLLNINGSRITNING

HÖRNFÖNSTER

FU-02

2004-09-07
Henrik Magnusson
henrik@exjobb.se
070-5256396

HM

Enligt resp. ritning
gäller för A3-format.

YNGSJÖ 10:128
Kristianstad Kommun

Hörnfönster typ 1 (perspektiv). Hörnfönster typ 2 (perspektiv).
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ALLA MÅTT ÄR KARMYTTERMÅTT I MILLIMETER OM INGET ANNAT ANGES.

ANTAL FÖNSTER:
1 st per typ

90o

Karmar skall utföras i furu (av hög kvalitet och ev. impregnerad) och täckmålas vita.

Rutor skall vara av typ 2-glas förseglad ruta.

Karmar skall vara så tunna och diskreta som möjligt.

Den limmade glasskarven skall utföras som typ VK-list (svart).



UPPSTÄLLNINGSRITNING

YTTERDÖRRAR

DU-01

2004-09-07
Henrik Magnusson
henrik@exjobb.se
070-5256396

HM

Enligt resp. ritning
gäller för A3-format.

YNGSJÖ 10:128
Kristianstad Kommun

Ytterdörr typ 1. Högerhängd, utåt öppnandes. Ytterdörr typ 2. Vänsterhängd, utåt öppnandes.

ALLA MÅTT ÄR KARMYTTERMÅTT I MILLIMETER OM INGET ANNAT ANGES.

ANTAL DÖRRAR:
1 st per typ

Karm och båge skall utföras i furu (av hög kvalitet och ev
. impregnerad) och täckmålas vita.

Rutor skall vara av typ 2-glas förseglad ruta.

Tröskelprofil i ek.

Karm och båge skall vara så tunna och diskreta som möjligt.
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Beslag:

FIX 860F
FIX 8350F



UPPSTÄLLNINGSRITNING

SKJUTYTTERDÖRR

DU-02

2004-09-07
Henrik Magnusson
henrik@exjobb.se
070-5256396

HM

Enligt resp. ritning
gäller för A3-format.

YNGSJÖ 10:128
Kristianstad Kommun

ALLA MÅTT ÄR KARMYTTERMÅTT I MILLIMETER OM INGET ANNAT ANGES.

ANTAL DÖRRAR: 1 st

Karm och båge skall utföras i furu (av hög kvalitet och ev.
impregnerad) och täckmålas vita. Tröskelprofil i ek.

Rutor skall vara av typ 2-glas förseglad ruta.

Karm och båge skall vara så tunna och diskreta som möjligt.

Låsbar spanjolett enligt fabr. standard.

I öppet läge skall båda de glasade dörrbladen kunna skjutas 
in bakom det tredje, fasta, bladet. I princip är dörren en tre-
sektioners skjutdörr, varav en fast sektion, där denna istället 
för ett fönster är en bit vägg. 

Den fasta sektionen skall bestå av lämpligt ramverk, isolerad 
med ~45mm min.ull och med en skiva på vardera sidan (tex 
9mm K-ply). Insidan skall vara vitmålad. Ej ångspärr.

Vilket blad som sitter innerst, utformning av karm, skjutanord-
ningar, låsfunktion osv löser ni bättre själva. Mått och principer 
skall dock redovisas i offerten. Pris för alternativ med 2-glas
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förseglad ruta med bättre U-värde (tex argonfylld) skall även 
inkluderas (samt jämförande U-värden).


