
BlixtlåsDörren monteras i plastväggar och är 
en behändig lösning i olika sanerings- och 

byggobjekt. Den öppnings- och förslutnings-
bara genomgångsöppningen gör det lättare 

att röra sig på byggplatsen och förhindrar 
samtidigt e� ektivt luftströmningar och 

spridning av damm. 
Fyra olika alternativ!
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Öppnings- och förslutningsbar 
GENOMGÅNGSÖPPNING

enkelt och behändigt!
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BlixtlåsDörren monteras i plastväggar och är 



Mitos BlixtlåsDörr går enkelt och snabbt att montera:

Fyra olika alternativ:

BlixtlåsDörren – snygg och prydlig!
Det är lätt att öppna och stänga BlixtlåsDörren, för det slitstarka spiralblixt-
låset är försett med kraftigt metallhandtag på båda sidor. Damm, fukt och 
luftströmningar är under kontroll, det är lätt att röra sig och lokalerna hålls 
snygga. Den specialstarka dörrtejpen fäster hårt i olika ytor.

1.  Avlägsna skyddspappret 
på BlixtlåsDörrens tejp

BlixtlåsDörren lämpar sig på alla byggplatser där man behöver en tillfällig 
damm- och fukttät genomgångsöppning. BlixtlåsDörren är en � exibel 
lösning i till exempel asbest-, torknings-, rivnings- och saneringsobjekt.

2. Tejpa fast BlixtlåsDörren 
där du vill ha den på plast-
väggen eller den plasttäckta 
öppningen

3. Öppna blixtlåset och skär 
med en vass mattkniv mitt 
i dragkedjan, genom tejpen 
och väggplasten

4. Den öppnings- och förslut-
ningsbara öppningen är klar 
att användas

Tillverkare:

Försäljning: välförsedda bygg- och renoveringsvaruhus i hela landet

Mitos Oy
Teollisuustie 11,
51200 Kangasniemi
info@mitos.� 
www.mitos.� 
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BlixtlåsDörr I BlixtlåsDörr A BlixtlåsDörr L BlixtlåsDörr C
Den upp- och nedtill 
slutna I-modellen är 
en tät och lättanvänd 
genomgångsöppning.
1 handtag

Den nedtill öppna 
A-modellen gör det 
lättare att transpor-
tera föremål genom 
öppningen.
1 handtag

Det är lätt att gå genom 
den L-formade Blixtlås-
Dörren. En tät öppning 
som det också är enkelt 
att transportera föremål 
genom. 1 handtag

C-modellen ger rikligt 
med utrymme och en stor 
öppning för till exempel 
� yttning av föremål.
2 handtag

Den nedtill öppna 
A-modellen gör det 
lättare att transpor-
tera föremål genom 
öppningen.
1 handtag

Det är lätt att gå genom 
den L-formade Blixtlås-
Dörren. En tät öppning 
som det också är enkelt 
att transportera föremål 
genom. 1 handtag
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