
Et dansk produkt -
udviklet og produceret af Balodan døren
i mere end 25 år.

Grøn teknologi- til hver vandfast alu.karm
anvendes der ca. 90 % genbrugsmaterialer.
Forventet levetid på over 25 år.
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DEN ORIGINALE VÅDRUMSDØR
UORGANISK OG LANG LEVETID

ALU.BUNDKARME

Alu.bundkarm TYPE - AN 2
ventilation under dørpladen

Alu.bundkarm TYPE - ANI
med fald til vådrumssiden

Alu.bundkarm TYPE - ANU
med fald til vådrumssiden

Alu.bundkarm TYPE - ANA 2
med anslag i bundkarmen

Balodan vandfaste alu.bundkarme er udviklet til vådrumsdøre hvor det er
meget vigtigt at sikre, at vand der kondensere eller sprøjtes på dørens over-
flader bliver ledt tilbage til gulvet i vådrummet.
For at forhindre at der trænger vand ned i underliggende konstruktioner, ud-
føres alle alu.bundkarme i fuld karmbredde, dette betyder at alu.bundkarme
er ført ud under sidekarmene, og sikrer dermed at vand der løber ned af side-
karmene bliver ledt tilbage på gulvet i vådrummet.
Dette kan ikke opnåes med traditionelle bundkarme som er skåret imellem
sidekarmene. 

Som standard leveres Balodan vådrumsdøre uden bundkarm og med 18 mm
afstand fra underkant dørplade til underkant af sidekarm.
Ved tilvalg af alu.bundkarm er det væsentligt at vælge den rigtige type bund-

karm, som opfylder krav om ventilations åbning under dørpladen ved vådrum,
samt en funktion der leder vand tilbage til vådrummet.
Endvidere er det vigtigt især ved renoverings byggerier, at være opmærksom

på forskel i gulvhøjde i vådrum og i tilstødende rum, da der i Danmark er  tradi-

tion for at gulvniveauet i vådrum skal være lavere end i tilstødende rum.
Balodan kan levere alu.bundkarme i special udførelser efter forudgående aftale.

Vandfaste alu.bundkarme leveres som standard i opbukket aluminium med en
naturanodiceret overflade og kan derfor hverken rådne eller ruste, dette giver

hygiejniske, slidstærke og rengørigsvenlige bundkarme, med lang levetid og

mulighed for senere at indgå i et genbrugsforløb.
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