UNILITE KARMER
Unilites karmer leveres som standard i massivt tre,
men fås også som isolert med kryssfiner. Karmene
leveres i deler på 11 cm, som enten faste eller åpningsbare.
Våre massive trekarmer produseres av profilert 44mm
furu/gran. Karmene skrus eller spikes sammen, avhengig av om de leveres samlet eller i moduler. Isolerte

karmer leveres i 44,53/62 eller 62mm, utvendig og
innvendig kledt med kryssfiner.
Som isolasjon brukes høyisolerende materialer.
Karmene leveres som standard ubehandlet, men
overflatebehandling kan leveres mot tillegg i prisen.
Massiv karm brukes hvor det ikke er krav til U-verdi.
Isolert karm brukes ved krav til U-verdi etter TEK17
eller bedre.

Form

Åpning

Kvadratisk eller rektangulær.

Leveres som faste eller åpningsbare til enten kom
fort- eller røykventilasjon.

Lys
Kombineres med alle typer av Unilites overlys
etter ønske.

Lag
44mm massiv karm eller 44, 53/62 eller 62mm
isolert karm.

Størrelser
Leveres på standard mål.
Karmer måles som standard etter innvendig
lysmål. For utvendigt mål på karmen legges
lysmålet p å 88mm for 44mm karm, 106mm
for 53/62mm karm (karm måler 53mm i bunn
og 62mm i topp) og 124mm for 62mm karm.
Bemerk: Ved 53/62 og 62mm karm på akryloverlys minskes lysmålet med 36mm.
Kontakt Unilite for ytterligere informasjon, hvis du
ønsker karmer på spesialmål.

Ved åpningsbare akryloverlys skal det monteres
5cm åpningsbar overramme med hengsler.

Tilbehør
Fås med eller uten hengsler til luke.

Montering og inntekking
Det henvises til TOR-anvisning 23.
Det flotteste og mest holdbare resultatet oppnås
ved å beskytte karmen mot vær og vind i en permanent inntekking. Spesielt isolerte karmer er følsomme for vann og fukt.
På grunn av karmenes utvendige pappstoppkant
og hengslenes utforming kan taktekking monteres
uten å skjære i membranen, hvilket minimerer
risikoen for utettheter.

Rengjøring
Krever ingen utvendig rengjøring. Ubehandlede innvendige karmer børstes lett eller tørkes av med en tørr klut. Ved
malt overflate kan karmen vaskes med såpe, varmt vann og en fuktet klut minimum 2 ganger i året.
Ved fett smuss kan det i mindre grad tilsettes soda. Bruk aldrig organiske løsningsmidler.

Vedlikehold
Karmer bør etter montering overflatebehandles med egnet pleieprodukt.
Det anbefalles å foreta en årlig gjennomgang/kontroll av overlyset.
Beveglige deler kan justeres i beslag og glidefunksjon – disse bør holdes lett innsmurte for å unngå, at de
setter seg fast. Sjekk at åpningsbare rammer fungerer korrekt. Skruer til beslag kontrolleres for fastspenning.
Kontroller, at butylbånd og tetningslister er inntakte, og at alu-lister sitter korrekt. Gummi- og tetningslister vedlikeholdes med silikonbaseret olje.

STANDARDMÅL
Innv. karmmål
lysmål cm
52 x 52
60 x 60
60 x 90
60 x 120
75 x 75
85 x 85
88 x 193
100 x 100
100 x 200
120 x 120
120 x 240

Utv. karmmål
44mm massiv
61 x 61
69 x 69
69 x 99
69 x 129
84 x 84
94 x 94
97 x 202
109 x 109
109 x 209
129 x 129
129 x 249

Kontakt Unilite Norge
Unilite Norge AS
Drøbakveien 213
1433 ÅS

Tlf.: 48 89 68 33
tommy@unilite.no
www.unilite.no

Utv. karmmål
44mm iso-karm
61 x 61
69 x 69
69 x 99
69 x 129
84 x 84
94 x 94
97 x 202
109 x 109
109 x 209
129 x 129
129 x 249

Utv. karmmål (nederst)
53/62mm iso-karm
62,6 x62,6
70,6 x 70,6
70,6 x 100,6
70,6 x 130,6
85,6 x 85,6
95,6 x 95,6
98 x 203,6
110,6 x 110,6
110,6 x 210,6
130,6 x 130,6
130,6 x 250,6

Utv. karmmål
62mm iso-karm
64,4 x 64,4
72,4 x 72,4
72,4 x 102,4
72,4 x 129
87,4 x 87,4
97,4 x 97,4
100,4 x 205,4
112,4 x 112,4
112,4 x 212,4
132,4 x 132,4
132,4 x 261,4

Lysareal
m2
0,27
0,36
0,54
0,72
0,56
0,72
1,70
1,00
2,00
1,44
2,88

