
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Anvendelse
For alle typer dører i offentlige bygg og næringsbygg.
Godt egnet også for dører med høyfrekvent bruk.

Egenskaper
•	 Formgitt av den norske sivilarkitekten Stein Halvorsen.
•	 Støpt i rustfritt syrefast stål AISI 316L.
•	 Konstruert for å oppfylle alle krav til bruksklasse 4  

i NS EN 1609 (Bygningsbeslag vridere).
•	 Konstruert for å oppfylle krav til dørvrider i NS11001 

(Universell utforming av bygg).
•	 Nålelager sikrer god funksjon.
•	 Inngår i TrioVing Line serien og benytter skilt herfra.
•	 Alle TrioVing Line skilt er i mattbørstet syrefast 

rustfritt stål  AISI 316L.
•	 Firkantpinne i rustfritt stål  AISI 303.
•	 Dobbel innfesting med seegerring til skilt og 6 mm 

settskrue til firkantpinne. 

VR1024
Designvrider i TrioVing Line serien

Form
Den karakteristiske og spennende formen er utført av 
den norske sivilarkitekten Stein Halvorsen. Sivilarkitekt 
Stein Halvorsen er godt kjent i sin bransje og har tegnet 
en rekke offentlige og private bygg. 

Funksjon
Dørvridere i TrioVing Line serien er beregnet på innven-
dige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og 
holdbarhet. Harmonisk samspill mellom form, funksjon 
og materialer karakteriserer TrioVing Line.
Med materiale og overflate i syrefast, rustfritt stål av 
høyeste kvalitet (AISI 316L), er TrioVing Line et trygt 
valg. Serien egner seg for både inn- og utvendig bruk. 
En konstruksjon med nålelager plassert på vriderhalsen 
minsker friksjon og gir god mekanisk bevegelse. 

Utførelse
VR1024 er delvis mattbørstet og delvis høyglanspolert. 



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.
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TrioVing CodeHandle
TrioVing Line dørvrider VR1024 

VR1024 
Leveres som par (høyre og venstre del) med nålelager og 
firkantpinne som de andre vriderne i TrioVing Line serien. 
(I målsatt tegning til venstre er venstre vriderdel vist og foto 
på forsiden viser høyre del).

TrioVing Line
I TrioVing Line serien inngår et stort utvalg beslag, vridere 
og skilt i mattbørstet syrefast rustfritt stål AISI 316L som 
kan kombineres med VR1024.
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