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NASSAU Economy dør

Max. 

bredde

Max. 

højde

90F-sektion1 90W-ruder² 90M-ruder³

Enkelt dør 1100 mm 2300 mm √ √ √

1

2

3

Standard dørsektionsfyldning 90F leveres som standard med udv. og indv. prælakering i standardfarve. 
Mulighed for udv. og indv. vådlakering i RAL-farve.

Rudetype 90W med fastramme. Mulighed for de samme fyldningstyper som til porte. For montage i dørens 
sektion nr. 3.

Rudetype 90M med alu profilramme. Mulighed for de samme fyldningstyper som til porte. For montage i 
dørens sektion nr. 2 og 3.

Standard:
 Alu natur eloxeret profilsystem
 Fallerigellås med profilcylinder med 
indv. vrider
 Eloxerede dørgreb udvendigt og 
indvendigt
 20 mm dørtrin

NASSAU Economy dør er en god løsning som separat 
facadedør til bygninger, hvor der ikke stilles høje krav til 
isolering og tæthed. Dørløsningen er baseret på NASSAU’s 
gangdør-profilsystem og er en holdbar dør til industrielt 
brug med mulighed for integration af ruder og diverse 
tilbehør. Ved at kombinere det smalle dørprofilsystem med 
NASSAU’s velkendte opskummede sektionsfyldninger er 
der mulighed for at skabe harmoni og arkitektonisk samspil 
med en NASSAU ledhejseport.   

Economy døren leveres som standard med karm- og 
dørprofiler i alu natur eloxerede aluminiumsprofiler og med 
pulverlakeret dørprofilsystem som option. 

Dørfyldningerne leveres som standard med udvendig og 
indvendig prælakering jf. NASSAU’s standardfarveprogram, 
men de kan tilbydes også med udvendig og indvendig 
vådlakering i RAL-farve.

For udsyn og lysindfald kan dørfyldningerne kombineres 
både med en fastrammerude type 90W og alternativt 
rudetype 90M med aluprofilramme.
20 mm lavt dørtrin er standard, men som option kan løsning 
med børstetætning også leveres.

NASSAU Economy dør

Som standard leveres Economy døren med falle-
riglelåsekasse med profilcylinder samt eloxeret udvendigt 
og indvendigt dørgreb.
Derudover er der mulighed for forskellige optioner som 
f.eks. diverse speciallåse, el-slutblik, fast udv. greb samt 
integreret dørlukker.

Separat dør



Separat dør

Dørene kan være højre- eller venstrehængslede og ud- 
eller indadgående og produceres individuelt på mål efter 
dine ønsker. Kontakt vores tekniske supportafdeling for 
nærmere information. 
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