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VARIANTER

ı Stående eller tophængt glas-foldevæg

ı Kan alt efter ønske foldes udad eller 

 indad, mod venstre og/eller højre.

PROFILTEKNIK

ı 96 mm konstruktionsdybde

ı Træ/aluminium-profilsystem med ekstra varmeisolering: 

  Laglimede trærammer med slidsesamling i hjørner  

 og god håndværksmæssigt finish, udvendig  

 rammedækprofil af aluminium, ekstra isolerende  

 lag integreret mellem træ- og aluminiums profiler

ı Omkringløbende tætning i tre niveauer sikrer 

 optimal tæthed mod regn og vind

ı Standard-træ er fyr eller gran, andre 

 træsorter på forespørgsel

ı Råstof fra bæredygtig produktion

 

BESLAGSTEKNIK

ı Ingen udvendige løbe- og føringsskinner

ı Skjulte beslag med enhåndsbetjening 

ı Glidende fastlåsning ved delvis åbnet glas-foldevæg

GLAS

ı Standard med 3-lags lavenergirude

ı Ug = 0,7 W/m2K med 3 x 4 mm float

ı Rudekonstruktion fra 24 til 46 mm mulig

OVERFLADE

ı Slutbehandlet træoverflade efter SL-farvekort:

  Miljøvenlige lasurer på vandbasis

ı Aluminiums dækprofiler: Pulverlakeret

  efter RAL eller Eloxal efter EURAS

U-VÆRDI

ı Uw      0,80 W/m2K (Ug = 0,5 W/m2K, varm kant)

  efter DIN EN ISO 10077 på grundlag af en 3-fløjet

  glas-foldevæg, B x H = 2700 x 2300 mm

MAX. FLØJSTØRRELSE

ı 1000 x 2500

ı 800 x 2800

ı Fløjvægt op til 70 kg

ı Særudførelse på forespørgsel

GLAS-FOLDEVÆG
SL 97

GULVTILSLUTNINGSEKSEMPLER

LODRET SNIT
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5
6

-70
6

-10
9

2-9
0

0
 | 0

3.20
16

 | Tekniske æ
ndringer forbeholdes

www.solarlux.dk glass in motion

PEFC/04-31-1592

Promoting Sustainable

Forest Management

www.pefc.org

FLØJSTØRRELSESDIAGRAM

1000

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

600 700 800 900 1000

2800

2900

1100 1200

Fløjbredde [mm]

Fl
øj

hø
jd

e 
[m

m
]

gældende for fløje med fyldning og  
glas med en vægt på max. 40 kg/m2



Som option anvendes certificeret træ fra kontrolleret 

skovbrug. Alle komponenter er miljømæssigt testede, 

mekanisk forbundet med hinanden og kan let adskilles 

for genbrug.

BÆREDYGTIGHED

Træ på indersiden udstråler behagelighed og stue-

atmosfære. En stor farvemangfoldighed sørger for  

eksklusive design-variationer.

BEHAGELIGHED

Aluminium-dækprofiler på ydersiden giver fremra-

gende vejrligsbeskyttelse og minimerer vedligehol-

delsen.

VEJRBESKYTTELSE

24 mm specialtappe rigler fløjene i de øvre og nedre 

karmprofiler – ekstra stormsikkerhed og højere ind-

brudshæmning. Øget sikring med cylinderlås mulig.

STABILITET

Løbevogn og skinner i rustfrit stål med lang levetid  

sikrer, at glasfoldevæggen glider let og lydløst.

LETHED

Den integrerede SL-komfortlås sikrer høj indbruds-

hæmning gennem 3-punkts stanglås med vrider og 

cylinderlås. 

SIKKERHED/KOMFORT

I indbygget tilstand kan fløjene justeres sideværs  

gennem de stilbare hængsler.

BREDDEJUSTERING

Træ i høj kvalitet med ekstra isolering og tredobbelt 

glas giver en særlig god varmeisolering efter den 

nyeste EnEV (energispareforordning). En U-værdi 

på   0,80 W/m2K i henhold til passivhus-standarden 

er mulig.

VARMEISOLERING


