
Kraftig vertikalgående lucka med isolerade profiler för utomhusbruk. Luckan har en  aluminiumram och kan förses 
med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 26 mm. Modell Njord Thermo kan tillverkas med två, 
tre eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Öppning av luckan sker antingen 
nedåt eller uppåt. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-15 isolerglas. Ramen kan 
behandlas med pulverlack,  anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är utrustad med 
fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse. 
Njord Thermo kan levereras i antingen eldrivet eller manuellt utförande. I eldrivet utförande är luckan automatiskt 
låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

Miljövarudeklaration Njord Thermo
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BREDD   Valfri.
HÖJD   Valfri.
KARMMATERIAL 20-40 viktprocent Aluminium/stål.
GLAS 20-30 viktprocent   D4-15 isolerglas som standard. Andra glas med max tjock-

lek 26 mm kan fås som tillval.
MOTVIKTER 20-30 viktprocent Stål.
DRIVSYSTEM/LÅS 3 – 5 viktprocent Nylonlina/stål.
ELKOMPONENTER 5 – 10 viktprocent Motor, transformator*, manöverdon, kablage 
    och anslutningar.
YTBEHANDLING 0 - 2 viktprocent     Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehan-

dlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i 
andra kulörer eller rostfritt stål.

KÄLLSORTERING
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ALUMINIUMKARMAR Metallåtervinning.
GLAS Glasåtervinning.
MOTVIKTER Metallåtervinning.
DRIVSYSTEM/LÅS Nylonlina till brännbart. Lås i stål till metallåtervinning.
ELKOMPONENTER Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteri-
  backup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en  
  gul återvinningssymbol för bly.
YTBEHANDLING Metallåtervinning tillsammans med aluminiumkarmar.

Se www.svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.    


