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Børstetætningslister
Børsteliste h-profil, 30-14 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.  
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90° 
Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.
 
Total højde : 30 mm Børstehøjde (S) : 14 mm

Varenr Indeholder DB
06856 Børsteliste h-profil 30-14, 1 meter 5733737

06840 Børsteliste h-profil 30-14, 3 meter 5968588

Børsteliste h-profil, 40-24 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°
Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 40 mm Børstehøjde (S) : 24 mm

Varenr Indeholder DB
06857 Børsteliste h-profil 40-24, 1 meter 5733739

06841 Børsteliste h-profil 40-24, 3 meter 5968589

Børsteliste h-profil, 50-25 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°
Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 50 mm Børstehøjde (S) : 25 mm

Varenr Indeholder DB
06855 Børsteliste h-profil 50-25, 1 meter 1460113

06844 Børsteliste h-profil 50-25, 3 meter 5984439

Børsteliste h-profil, 50-34 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°
Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 50 mm Børstehøjde (S) : 34 mm

Varenr Indeholder DB
06858 Børsteliste h-profil 50-34, 1 meter 5733740

06842 Børsteliste h-profil 50-34, 3 meter 5968590
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Børstetætningslister
Børsteliste h-profil, 60-35 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 60 mm Børstehøjde (S) : 35 mm

Varenr Indeholder DB
06839 Børsteliste h-profil 60-35, 3 meter 5699826

Børsteliste h-profil, 70-45 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 70 mm Børstehøjde (S) : 45 mm

Varenr Indeholder DB
06843 Børsteliste h-profil 70-45, 3 meter 5968591

Børsteliste h-profil, 110-60 mm.
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 110 mm Børstehøjde (S) : 60 mm

Varenr Indeholder DB
06845 Børsteliste h-profil 110-60, 3 meter 5996378

Børsteliste h-profil, 130-80 mm.
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 130 mm Børstehøjde (S) : 80 mm

Varenr Indeholder DB
06846 Børsteliste h-profil130-80, 3 meter 1447154
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Børsteliste h-profil, 170-120 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel.
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90° 

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 170 mm Børstehøjde (S) : 120 mm

Varenr Indeholder DB
06848 Børsteliste h-profil 170-120, 3 meter 1447156

Børsteliste h-profil, 200-150 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 200 mm Børstehøjde (S) : 150 mm

Varenr Indeholder DB
06847 Børsteliste h-profil 200-150, 3 meter 5643032

Børsteliste F-profil, 21-14 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Varenr Indeholder DB
06877 Børsteliste F-profil 21-14, 1 meter 5793037

06850 Børsteliste F-profil 21-14, 3 meter 5984440

Børsteliste F-profil, 31-24 mm
Består af en aluminiumsprofil  og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 31 mm Børstehøjde (S) : 24 mm

Varenr Indeholder DB
06878 Børsteliste F-profil 31-24, 1 meter 5793038

Børstetætningslister
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Varenr Indeholder DB
06879 Børsteliste F-profil 41-34, 1 meter 5793040

06852 Børsteliste F-profil 41-34, 3 meter 5643041

Børsteliste F-profil, 41-34 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Varenr Indeholder DB
06853 Børsteliste F-profil 72-60, 3 meter 5984442

Børsteliste F-profil, 72-60 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 72 mm Børstehøjde (S) : 60 mm

Varenr Indeholder DB
06851 Børsteliste F-profil 34-25, 3 meter 5984441

Børsteliste F-profil, 34-25 mm
Består af en aluminiumsprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 
Selv ved lave temperaturer forbliver børsten funktionel. 
Min. temperatur -20° Max. temperatur 90°

Kan leveres med andre børstetyper, hestehår mm. ved køb af 
min. 25 lgd.

Total højde : 34 mm Børstehøjde (S) : 25 mm

Børstetætningslister
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Børsteliste h-profil, 35-15 mm
Består af en hvid plastprofil og slidstærk børste lavet af 
polypropylen fibre. 

Selvklæbende.
 
Total højde : 35 mm Børstehøjde : 15 mm

Varenr Indeholder DB
06854 Børsteliste plast h-profil 35-15, 1 meter 1814962
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Automatiske tætningslister
Automatisk tætningsliste 450

Meget kompagt automatisk tætningsliste som er let at montere. 
Tætningslisten er specielt velegnet til træ og aluminiumsdøre. 

- Max tætning 10 mm. 
- Kan afkortes med op til 20 cm i modsat ende af               
  indstillingsmekanismen.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0. 

Højre / venstre vælges ved flytning af 
messing - aktiveringsknappen inden evt. afkortning.

Varenr Indeholder DB
06859 Automatisk tætningsliste 45°, 63 cm 5623234

06860 Automatisk tætningsliste 45°, 73 cm 5968592

06861 Automatisk tætningsliste 45°, 83 cm 5968593

06862 Automatisk tætningsliste 45°, 93 cm 5968594

06863 Automatisk tætningsliste 45°, 103 cm 5968595

06872 Automatisk tætningsliste 45°, 113 cm 5623235

06873 Automatisk tætningsliste 45°, 123 cm 5623237

06874 Automatisk tætningsliste 45°, 133 cm 5227449

Automatisk tætningsliste lige
Automatisk tætningsliste som kræver et minimum af plads idet 
den fræses ind i bunden af døren. Tætningslisten er specielt 
velegnet til træ og aluminiumsdøre. 

- Max tætning 13 mm. 
- Kan afkortes med op til 20 cm i modsat ende af               
  indstillingsmekanismen.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0. 
- Lydisolerende op til 37 dB.

Varenr Indeholder DB
06864 Automatisk tætningsliste lige, 73 cm 5968596

06865 Automatisk tætningsliste lige, 83 cm 5968597

06866 Automatisk tætningsliste lige, 93 cm 5968598

06867 Automatisk tætningsliste lige, 103 cm 5968599

06876 Automatisk tætningsliste lige, 123 cm 1546913
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Listen kan monteres direkte under døren, eller fræses op i døren.
Afhængig af afstand mellem dør og gulv.
Listen fylder 15mm og kan max tætne 10mm. Total 25mm
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Automatiske tætningslister
Automatisk tætningsliste decibel
Automatisk tætningsliste med gode lyd- og varmeisolerende 
egenskaber. Tætningslisten er velegnet til alle typer af døre. 

- Max tætning 12 mm. 
- Kan afkortes med op til 11 cm.
- Vendbar højre/venstre.
- Selvslukkende gummi, i overensstemmelse med UL94 V0. 
- Lydisolerende op til 46 dB.

Varenr Indeholder DB
06868 Automatisk tætningsliste decibel, 73 cm 5968600

06869 Automatisk tætningsliste decibel, 83 cm 5968601

06870 Automatisk tætningsliste decibel, 93 cm 5968602

06871 Automatisk tætningsliste decibel, 103 cm 5968603

06875 Automatisk tætningsliste decibel, 113 cm 5022369

Anslagsliste aluminium / gummi
Til tætning af enkelt og dobbeltdøre. Længde 2500 mm.
Dørtykkelse: 36 mm - 45 mm.

Varenr Indeholder DB
06880 Anslagsliste, 2,5m 5984443
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Børsteliste, selvklæbende.
Børstelisten monteres så den virker som buffer mellem 
f.eks. dør og karm.

Varenr Indeholder DB
03924 Børsteliste 4,8 x 4 mm

10 meter
5020001

03925 Børsteliste 4,8 x 4 mm
fix mål

5020002

03923 Børsteliste 6,7 x 12 mm
fix mål

5036759
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