Sapa Skyvedør 1086/1086 SX
Skyvbar vindusdør i to isoleringsutførelser

Sapa Terrasseskyvedør 1086/1086 SX
Terrasseskyvedøren gir store flater som kan åpnes.
Håndteringen er lett takket være at døren løper med
doble boggihjul på en aluminiumskinne. Helsveiste
midttetninger rundt døren gir høy luft- og vanntetthet. En høyere terskel gir bedre beskyttelse mot lekkasje på utsatte steder.
Terrasseskyvedøren åpnes helt til siden, og går på
skinner på innsiden, parallelt med den faste delen.
I lukket stilling ligger dørbladet i samme liv som det
faste vinduspartiet. Døren kan vippes innover, bunnhengslet i luftestilling.
Skyvedøren er utstyrt med espagnolettlåsing.
Låsepunkter tilpasses etter bredde og høyde. Kan
utstyres med låssylinder for låsing fra innsiden eller
både inn- og utsiden.
Vårt vindussystem 1086 omfatter også vinduer,
faste glasspartier, vindus- og foldevindusdører. Disse
bygger på samme grunnkonstruksjon, og når de
kombineres får glasspartiene en enhetlig design.
Sprosser kan settes på for eventuell markering.
Konstruksjonen byr på flere funksjoner og er en
trygg og velprøvd løsning. Finnes i to isoleringsutførelser, 1086 isolert og 1086 SX høyisolert.

Sapa Terrasseskyvedør 1086/1086 SX
Glasstykkelse

2- eller 3-lags isolerglass:
20-54 mm

Profildybde
dørblad/karm

96/86 mm

Dørblad maks mål

B 1650 mm. H 2400 mm.

Dørblad maks vekt

130 kg

Utførelse

En- eller tofløyet

Beslag

Bunnhengslet, innadslående i lufteposisjon. Låsbar espagnolett.
Låsbare håndtak, både fra innog utsiden. Med luftestilling.

Regntetthet, klasse

9A iht. EN 12208

Lufttetthet, klasse

4 iht. EN 12207
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Vår terrasseskyvedør med lav U-verdi
samt høy luft- og vanntetthet.
Enkel å håndtere med praktisk bunnhengslet lufteposisjon.

Kombinasjonsmuligheter, beslagsfunksjoner og fri åpning

Enfløyet

Tofløyet

KYM= Karmyttermål

Enfløyet

Enfløyet
Fri åpning med håndtak innside = KYM/ 2 - 96 mm
Fri åpning med håndtak inn- og utside = KYM /2 -145 mm

Beslagsfunksjoner

Tofløyet

Tofløyet
Fri åpning med håndtak innside = KYM/ 2 -124
Fri åpning med håndtak inn- og utside = KYM /2 - 227 mm

Håndtak

Åpen

Lufting

Lufting

Lukket

Lukket

Håndtak innside dør

Håndtak utside dør

Håndtak, innside
Art.nr. 14572 v./h.
Håndtak, utside
Art.nr. 14568 v.
Art.nr. 14569 h.

Låssylinderskilt
Art.nr. 14573
Lås utside og
innside

Profilsnitt
118 mm

Underkant terrasseskyvedør med beslag

Åpen posisjon
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