Autorisert produsent

Fönster, dörrar och fasader i aluminium och glas

Sapa Skjutdörr 2125

Smidig och lätt för uterummet
Sapa Skjutdörr 2125 är en isolerad skjutdörr med bra prestanda. Den lämpar sig för uterum där kraven inte är lika
höga som på partier i yttervägg. Den isolerade skjutdörren är mycket enkel att manövrera och löper smidigt
med dubbla boggiehjul på en rostfri räls. 2125 ger ditt rum
stora öppningar och generösa ljusinsläpp.

Skjutdörren kan förses med antingen spanjolett eller hakregellås. Spanjoletten har fyra låspunkter samt trycke och
cylinderlås. Hakregellåset, ett eller två, kombineras med
skjuthandtag.

Dörrblad upp till 1,6 m bredd och 2,5 m höjd. Avsedd
för 2-glas isolerruta med max vikt på 240 kg. Dörrbladet är
förskjutet i förhållande till det fasta fönsterpartiet. Tröskeln
kan sänkas ned i golvet för att minska kanthöjden.

Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader,
solskydd, glastak, dörrar och fönster. På sapabuildingsystem.se finns
referenser, tekniska data, projekteringsstöd och ritningsunderlag.

Ytbehandlas med anodisering, pulverlackering alternativt
Dekoral i olika kulörer.

Sapa Skjutdörr 2125
Glastjocklek max: 32 mm
Profildjup dörrblad/karm: 50/117
Dörrblad max mått:
Bredd 1600 mm Höjd 2500 mm
Dörrblad max vikt: 240 kg
Beslag:
Alt 1. Låsbar spanjolett med fyra låspunkter
samt trycke och cylinderlås.
Alt 2. Hakregellås med draghandtag.

Profilsnitt

Regntäthet: klass 5A enl. EN 12208
Lufttäthet: klass3 enl. EN 12207
Inbrottsskydd: kan beställas i specialutförande med säkerhetsglas och speciella beslag
för utökat inbrottsskydd, uppfyller
då ENV 1627, motståndsklass 2.

Exempel på U-värde hela konstruktionen
vid Ug 1,1 W/m2K:
2000 mm x 2300 mm = 2,1 W/m2K
2500 mm x 2300 mm = 2,0 W/m2K
3000 mm x 2300 mm = 1,9 W/m2K

Beslag med ytbehandling i aluminium alt. vit

Handtag,
enbart insida
Art. nr 14119

Handtag,
insida och utsida
Art. nr 14118

Draghandtag för cylinder
Insida art. nr 14124 vä
Utsida art. nr 14125 hö

Draghandtag
Insida art. nr 14120 vä
Utsida art. nr 14121 hö

Insida art. nr 14126 hö
Utsida art. nr 14127 vä

Insida art. nr 14122 hö
Utsida art. nr 14123 vä

Beslagsfunktioner och fri öppning

Enkelflyglig
Fri öppning = karmyttermått/2 - 192 mm

Enkelflyglig med extra sidoljus

Dubbelflyglig
Fri öppning = karmyttermått/2 - 334 mm

Två enkelflygliga dörrblad
Fri öppning = karmyttermått/4 - 160 mm
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