Autorisert produsent

Fönster, dörrar och fasader i aluminium och glas

Sapa Skjutdörr 2115

Smäcker och användarvänlig
Sapa Skjutdörr 2115 är en isolerad och lättmanövrerad
skjutdörr med slätt, smäckert och modernt utseende. Den
finns i trespårigt utförande vilket ger större fritt öppningsmått i förhållande till karmyttermått. Vi rekommenderar
den till isolerade uterum och vinterträdgårdar där kraven
inte är lika höga som på partier i yttervägg men för dig som
är ute efter en hög kvalitetskänsla.
Dörrblad upp till 1,4 m bredd och 2,4 m höjd. Skjutdörren
kan utföras med två skjutbara dörrblad i tvåspårig karm
alternativt med tre skjutbara dörrblad i trespårig karm.

Avsedd för 2-glas isolerruta med max vikt på 160 kg.
Karmen kan delvis byggas in i väggen och tröskeln kan
sänkas ned i golvet för att minska kanthöjden.
Skjutdörren har spanjolett med tre låspunkter och handtag
av aluminium.
Ytbehandlas med anodisering, pulverlackering alternativt
Dekoral i olika kulörer.
Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader,
solskydd, glastak, dörrar och fönster. På sapabuildingsystem.se finns
referenser, tekniska data, projekteringsstöd och ritningsunderlag.

Sapa Skjutdörr 2115
Glastjocklek: 24-28 mm
Profildjup dörrblad: 37 mm
Profildjup tvåspårig karm: 78,7 mm
Profildjup trespårig karm: 141,8 mm
Dörrblad max mått:
Bredd 1400 mm Höjd 2400 mm
Dörrblad max vikt: 160 kg

Profilsnitt

Beslag:
Spanjolett med tre låspunkter och handtag
av aluminium. Kan fås med låsbart handtag.
Regntäthet: klass 6B enl. EN 12208
Lufttäthet: klass 3 enl. EN 12207

Exempel på U-värde hela konstruktionen
vid Ug 1,1 W/m2K:
2000 mm x 2300 mm = 1,86 W/m2K
2500 mm x 2300 mm = 1,78 W/m2K

Beslag med ytbehandling i svart alt. vit
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Tvåspårig med två skjutbara dörrblad

Trespårig med tre skjutbara dörrblad

Handtag

Beslagsfunktioner och fri öppning

Tvåspårig med
två skjutbara dörrblad
Fri öppning = KYM/ 2 - 184 mm
KYM = Fri öppning x 2 + 368
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Trespårig med
tre skjutbara dörrblad
Fri öppning = KYM x 2/3 - 299 mm
KYM = Fri öppning x 1,5 + 448
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