
MV- Dørkassett

Dørportalen som møblerer kontorlokalet
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MV- Dørkassett

Produktet kan ansees som et møbel, og med MV- Dørkassetter i kontorlokalene, så gir den 
miljøet helt spesielt og eksklusivt preg, ulikt noe annet produkt på markedet.



MV- Dørkassett

Overflater og materialer

Produktet er utviklet for MV- Panorama Alu
og MV- Panorama Eksklusiv. Se egne 
presentasjoner for disse systemene.

MV- Dørkassett produseres med rammeverk 
av solid fingerskjøtt trevirke og spon, med 
paneler i malt eller finert og lakkert mdf. 

De innvendige panelene er avtakbare.

Produktet kan leveres i følgende 
utførelse/overflate:

• Malt i valgfri NCS

• Lakkert eller hvitpigmentert eik, ask og 
bjerk

Andre materialer, overflater og utførelse kan 
leveres på forespørsel.



MV- Dørkassett

Tekniske spesifikasjoner

Dørkassetten leveres standard på høyder mellom 2400 og 
2800mm og har en dybde på 100mm.

Sidepaneler produseres mellom 250 og 400mm bredde, 
trinnvis på 50mm. Andre panelbredder på forespørsel.

Dørblad leveres i 9 og 10 x 21 modul (se også egen side).

Produktet kan leveres usymmetrisk med forskjellig bredde 
på sidepanelene.

Sidepanelene leveres med valg på følgende glassplassering:

• Klargjort for påmontering og valgfri plassering av MV-
Panorama glassprofil

• Klargjort for senterplassert glass innfelt i sidepanel

• Klargjort for sidestilt glass innfelt i sidepanel (som på bildet)

Tilfredsstiller lydklasse C i NS 8175

• Maks lydreduksjon for dørforbindelse: Rw35 dB
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MV- Dørkassett

Produktet leveres både som inn- og 
utadslående. For begge varianter, så 
tangerer dørblad og panelene på 
korridor side på samme nivå. 

Ved innadslående løsning, så kan 
dørbladet kun åpnes i 105 grader, og 
det anbefales da bruk av dørstopper.

Produktet kan leveres med tette 
dørblader eller MV- Døren (se egen 

produktpresentasjon), som på bildet. 

Det benyttes skjulte hengsler som 
både gjør den fleksibel og montere og 
justere, men også gir produktet et 
mer stilrent og eksklusivt preg.

6mm spalte i bunn er standard, og 
ved krav til lydreduksjon, benyttes en 
heve/senketerskel på dørbladet

Dørblad og beslag



MV- Dørkassett

Dørkassetten kan klargjøres for ulike 
tekniske installasjoner som el-rør, 
ventilasjon og betjeningspaneler.

De løse panelene innvendig på 
sidefeltenen, gjør det enkelt å komme 
til inne i konstruksjonen under eller 
etter monteringen.

Ved ønske om en 
luftgjennomstrømning i 
konstruksjonen, så kan overpanelene
produseres med en integrert 
luftespalte. Vær obs på at dette, selv 
med en innvendig lydfelle, vil forringe 
lydreduksjonen.

Dørblad og beslag


