HUSTYPE J 1 FLEKKEBYEN
TEMA : DØRER side 1 av 2
Ved bytte av inngangsdør skal
ny dør være lik opprinnelig
dør eller dør med redusert
glass som vist. Ny terrassedør
kan monteres i samme åpning
som stuevindu.
Ingen av husene har i dag
original inngangsdør. Tilbakeføring av utseende er viktig for
bevaring av husene. De gamle
dørene hadde stort glassfelt
med mange ruter. Dette kan
være upraktisk og det er laget
en alternativ dør i samme stil
med halvert glassfelt.

Nye inngangsdører med redusert glassfelt.

For hus som bygges om til
enebolig kan dør plasseres
midt mellom eks. dører som
vist på illustrasjon.
Alle terrassedører skal ha utseende som vist og plasseres i
samme åpning som stuevindu
på husets langfasade. Unntaksvis og der plassering av
dør på langvegg er ubrukelig
kan ny terrassedør plasseres i
vindusåpning på gavlvegg.
Ny terrassedør med samme plassering som vindu

Terrassedørene er 1,5 meter
brede. I gavlen er vinduet 1,2
meter bredt. Ekstra bredde for
dør tas mot midten av huset.

Om
ny
terrassedør
på
langveggen ikke er mulig, kan
den monteres i gavl.

For hus som bygges om til
enebolig kan ny inngangsdør
plasseres på denne måten.
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For at nye terrassedører skal få
samme høyde som vindu må
dørene være 2,4 meter høye.

HUSTYPE J 1 FLEKKEBYEN
TEMA : DØRER side 2 av 2
Alle nye dører skal utføres i
treverk som skal males.
Nye
inngangsdører
kan
monteres i 2 utførelser, som
vist. Vindusprosser kan være
pålimt og det kan brukes glass
som ikke er gjennomsiktig.
Det anbefales likevel mest
mulig oreginalt utseende med
gjennomgående sprosser og
klart glass.
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Terrassedører skal være 2fløyd og utadslående med 10
ruter i hver dør. Glasset kan
være isolerglass med pålimte
sprosser. Men det anbefales
å montere dobble dører med
gjennomgående sprosser og
enkelt glass i ytterdør og isolerglass uten sprosser i indre
dør.

15 M
1 M = 10 cm
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For utvendig omramning, se
ark for vinduer og eget ark om
ytterkledning. Se også eget ark
for fargebruk.

