Autorisert produsent

Fönster, dörrar och fasader i aluminium och glas

Sapa Skjutfönsterdörr 1074

Klassisk utåtgående fönsterdörr
Sapa Skjutfönsterdörr 1074 har en bra isolering och ger
möjligheter till stora öppningar mot det fria. Passar för
balkonger, altaner, restauranger, cafeterior och kontor.
Skjutfönsterdörren används där krav på bra isolering, luft-,
och vattentäthet samt där säkerhet mot vindlast ställs. Den
effektiva tätningen ökar även i hög grad dörrens akustiska
prestanda En högre tröskel ger bättre skydd mot läckage
i utsatta lägen. Profildjupet är 74 mm. Beslag för undersidohängd inåtgående dörr med vädringsläge i underhägd
position. Kan kombineras med över- och sidoljus samt spröjs.

Sapa Skjutfönsterdörr 1074 kallades tidigare
Sapa Terrasskjutdörr 1074.
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 Skjutfönsterdörr 1074
Glastjocklek max: 44 mm
Avsedd för 2- eller 3-glas isolerruta.
Profildjup dörrblad/karm: 74/74
Dörrblad max mått:
Bredd 1650 mm Höjd 2400 mm
Dörrblad max vikt: 130 kg

Beslag:
Utåtgående. Undersidohängt, inåtgående
med låsbar spanjolett. Låsbara handtag,
både från in- och utsida. Med vädringsläge.
Regntäthet: klass 9 A enl. EN 12208
Lufttäthet: klass 4 enl. EN 12207

Beslagsfunktioner

Exempel på U-värde hela konstruktionen
vid Ug 0,6 W/m2K:
2000 mm x 2300 mm = 1,1 W/m2K
2500 mm x 2300 mm = 1,0 W/m2K
3000 mm x 2300 mm = 0,9 W/m2K
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Underkant skjutfönsterdörr med beslag

Skjutfönsterdörren kan utföras som enkel- eller dubbelflyglig dörr. (Dubbelflyglig utan fast mittpost)
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