Skjutfönsterdörr GL 1074

Utförande
• Enkel

eller dubbelflyglig

• Dörrblad

max bredd 1650 × höjd

2400 mm
Beslag och lås
• Undersidohängt,

inåtgående med

låsbar spanjolett
• Låsbara

handtag, både från in- och

utsida
• Med

vädringsläge

Glas
• Avsedd
• Välj

för 2- eller 3-glas isolerruta

bland flera funktionsglas

Skjutfönsterdörr GL 1074 är en del av vårt fönsterprogram. Konstruktionen
bygger på samma princip som våra klassiska välisolerade fönster vilket ger
ett lågt U-värde samt hög luft- och vattentäthet. Den effektiva tätningen ökar
även i hög grad dörrens akustiska prestanda. En högre tröskel ger bättre
skydd mot läckage i utsatta lägen.
Tre olika lägen
• Skjutfönsterdörren öppnas helt åt sidan, gående på räls på insidan, parallellt
med den fasta delen.
• I stängt läge ligger dörrbladet i samma liv som det fasta fönsterpartiet.
• Dörren kan fällas inåt, underhängt i vädringsläge.
Stabil och säker
• Skjutfönsterdörren ger stora öppningsbara ytor.
• Hanteringen är lätt tack vare att dörren löper med dubbla boogiehjul på en
aluminiumräls.
• Helsvetsade mittätningar runt om ger hög luft- och vattentäthet.
• Skjutdörren är försedd med spanjolettlåsning.
• Låspunkter anpassas efter bredd och höjd.
• Kan förses med låscylinder för låsning från insidan alternativt både in- och
utsidan.
För komplett information kontakta GlasLindberg.

Skjutfönsterdörr GL 1074
SAPA Byggsystem
Beslagfunktioner

Handtag

Öppet

Vädring

Vädring

Stängt

Stängt

Handtag insida dörr

Handtag utsida dörr

Handtag, insida
Art. nr 14572 vä/hö

Profilsnitt

Handtag, utsida
Art. nr 14568 vä
Art. nr 14 569 hö

Underkant skjutfönsterdörr med beslag

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

Stängt, sett inifrån

Stängt, sett inifrån

Vädring, underhängt, sett inifrån

Vädring, underhängt, sett inifrån

Öppet, sett inifrån

Öppet, sett inifrån

MALMÖ (HUVUDKONTOR)
GlasLindberg Fasad AB
Box 50124
202 11 Malmö
Tel: 040-680 64 40
Fax: 040-680 64 41

STÖMSNÄSBRUK
GlasLindberg Fasad AB
Gränsvägen 5
287 34 Strömsnäsbruk
Tel: 0433-794 00
Fax: 0433-794 01

info@glaslindberg.se • www.glaslindberg.se

ÖREBRO
GlasLindberg Fasad AB
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Tel: 019-26 12 50
Fax: 019- 26 32 30

Låscylinderskylt
Art. nr 14573
Lås utsida/insida

