
UteboxdörrREJÄLA DÖRRAR

gebo

Om ytterdörren ska leda direkt in till hästens box ställs stora krav på säkerhet. På 
vår delade Uteboxdörr är det undre dörrbladets ovansida försedd med bitskydd 
och samtliga beslag är genomtänkta för hästens säkerhet.  
 
Basmodellen har en stående dekorspårning. Vill du ha ett annat utseende kan du 
anpassa dörren efter din stallbyggnad och vill du ha ljusinsläpp i boxen väljer du 
glas - med eller utan galler - i dörren. Du kan genom olika val påverka dörrens 
mått, utseende och karaktär. Vill du kanske ha en valvad ovankant, eller en spark-
plåt nertill? Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr byggd 
för svenskt klimat.  

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på 
vår hemsida www.gebo.se.

LÅSKISTA
565, dorndjupsutförande  
50 mm, uppfyller krav enligt 
Svenska Standard SS 3522,  
klass 2, med tryckesfall och  
regel. 

GÅNGJÄRN 
1250-215 mm, 
tappbärande gångjärn,  
godstjocklek 5 mm. 
Förzinkat stål.  
Höjdjustering för tunga  
dörrar och portar.  

DÖRRTYP: Enkeldörr 
 
DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för 
bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri  
cellplast. Falsat dörrblad inkl monterad tätningslist med  
god återhämtningsförmåga.  
Tjocklek dörrblad: 74 mm. 
 
Delat dörrblad med svarta bitskydd på undre dörrbladets 
ovankant. Höjd undre dörrbladet: 1225 mm. 
 
BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, 
utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät.  
U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt.
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr. 
 
KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.  
 
TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.  
Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplist eller galvaniserat  
fyrkantsrör. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts. 
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/ 

BESLAG: Som standard minst 2 tappbärande gångjärn, 
1250-215 mm, med godstjockleken 5 mm, per dörrblad.  
Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck, inkl trycke  
696 N (handtag) utvändigt, täckskylt 4265 N samt vrid-
knopp, 167, invändigt på övre dörrbladet.  
Undre dörrbladet försett med kraftig utanpåliggande  
skjutregel, 5270, med spärr. 
 
BEHANDLING: Grundbehandlad med brunsvart lasyr.  
Kan även levereras färglöst grundoljad.  
Tillval: Annan grundbehandling alt. grund- och  
toppbehandling.  
 
KLASSNINGAR: Oklassad

VRIDKNOPP 
167 
Material: mässing. Ytbehandling: nickel. 
Diameter knopp 50 mm. 
Diameter rosett 52 mm. 
Vridbar med fastsättning. 
Kan kombineras med modullås. 

SKJUTREGEL
5270, skjutregel av stål, 
utan bygel.  
Storlek: 205x65 mm.  
Diameter 13 mm.  
Varmförzinkad. 
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