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VARIANTER

ı Bundrullende eller tophængt glas-foldevæg

ı Kan foldes - udad eller indad, mod højre 

ı og/eller venstre alt efter ønske

PROFILTEKNIK

ı 66 mm konstruktionsdybde

ı Smalle karm- og rammeprofiler (fløjsamling 169 mm)

ı Tredobbelte laglimede rammer med stabile

ı slidsesamlinger

ı Høj stabilitet pga. afstivende aluminium-beslagsfæsteprofil

ı Standardtræ fyr og gran, andre træsorter

ı på efterspørgsel

ı Barrierefri bundskinne til nedstøbning uden anslag

ı Omkringløbende tætning mod regn og vind findes i to plan

ı Råstof fra kontrolleret skovdrift

VINDUES-/DØRSYSTEM 

ı Kan kombineres med vores standard vinduesystem SL 68HA: 

ı Side/bundhængte vinduer, faste, parallel/skyde elementer etc.

BESLAGSTEKNIK

ı Kun en løbe- og en føringsskinne

ı Skjulte beslag med enhåndsbetjening

ı Glidende fastlåsning for en delvis åbnet glas foldevæg

GLAS

ı Energiruder er som standard „Super-lavenergirude“ 

ı Ug = 1,1 W/m2K med 2 x 4 mm float

ı Mulighed for rudekonstruktion fra 26 til 30 mm

OVERFLADE

ı Pulverbelægning jf. RAL

ı Eloxal jf. EURAS

ı Udvendig ventileret aluminiumsbeklædning

ı Slutbearbejdede træoverflader efter SL-farvekort

ı Laseringen er vandbaseret

U-VÆRDI

ı Uw = 1,3 W/m2K (Ug = 0,7 W/m2K, varm kant)  

ı i.h.t. DIN EN ISO 10077 gældende for en 3-fløjet  

ı glas-foldevæg: B: 2700 x H: 2300 mm

MAKSIMAL FLØJSTØRRELSE

ı 1000 x 2400 mm

ı 800 x 2800 mm

ı Fløjvægt op til 70 kg

ı Specialstørrelser på forespørgsel

GODKENDELSER

ı Luftgennemtrængelighed klasse 3 ifølge DIN EN 12 207

ı Regntæthed klasse 9A ifølge DIN EN 12 208

ı (svarer til belastningsgruppe C ifølge DIN 18 055)

Glas in Bewegung
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Løbevogne og -skinner af specialstål garanterer, at 

glas-foldevæggen glider ekstremt let. Meget nem at 

åbne og lukke.

LEThED

Træ indvendigt udståler hyggelig bolig atmosfære. 

Der anvendes certificerede træarter fra kontrolleret 

skovbrug. Et stort farveudvalg byder på eksklusive 

design varianter.

BEhAGELIGhED

Træprofiler med udvendig aluminiumsbeklædning 

som ventileres bagfra, byder på en vejrbestandighed 

af højeste standard og en effektiv varmeisolering.

VARMEISOLERING

Gennemgangsfløjen (kun ved ulige antal fløje) fast-

låses med en snaplås og kan dermed skydes kontrolle-

ret med i åbnet tilstand.

FUNKTIONSSIKKERhED

Ventileret aluminiumsbeklædning udvendigt byder på 

højeste vejrbestandighed og minimerer træets behov 

for vedligeholdelse.

VEJRBESTANDIG

Den integrerede SL-Komfortlås med grebsfunktion 

og stanglås samt cylinder giver en høj sikkerhed mod 

indbrud.

SIKKERhED/KOMFORT

Speciel låsemekanik med 24 mm tappe i top og bund 

fastlåser fløjene i rammeprofilerne - stormsikker og 

en ekstra indbrudsbeskyttelse.

STABILITET

Med en unbrakonøgle justeres bredden ved at dreje 

på skruerne i det patenterede hængsel.

BREDDEJUSTERING


