
terrassedører 
i tre og tre-aluminium



Utgående balkongdører produses i henhold 
til kundens individuelle ønsker, både enkel- 
og dobbeldør. Dører er utstyrt med håndtak 
på begge sider. En installert blokade gjør det 
mulig å stoppe dørbladet i hvilken som helst 
posisjon. Innbruddssikker beslag er tilgjengelig 
på forespørsel. Man kan velge mellom to typer 
terskler: merbau eller kompositt.

Dørene er utført av høykvalitets furu tre 
(alternativt eik eller meranti).

Dørene er utstyrt med håndtak i krom farge 
(alternativt hvit eller matt krom).

For å øke sikkerheten, kan man installere 
låsesylinder på en side eller på begge sider.

Dører produses med høykvalitets akryl lakk. 
Alle farger av RAL og NCS paletten, og 
maling som lar trestruktur være synlig, er 
også tilgjengelige.

UTGÅENDE BALKONGDØRER

UTGÅENDE BALKONGDØRER

Dører, avhenging av profilen, kan utstyres med glasspakning mellom 24 mm og 48 mm, 
med  U-verdi mellom 1,1 og 0,5 W/m2K.

Balkongdører produseres på 2 profiler: 95 mm og 109 mm, og alternativt med 
aluminiumbekledning.



Balkong skyvedør er en enkel konstruskjon 
som kjennetegnes med høy pålitelighet. 
Dørene produseres etter kundens individuelle 
mål.

Ulike måter for å åpne skyvedører:
• 2-fløyet dør med en glidende blad,
• 3-fløyet dør med en glidende blad,
• 4-fløyet dør med en eller to glidende blad.

Det er mulig å produsere skyvedør med 
bredde opp til 6000mm. Dørene er utstyrt 
med håndtak på begge sider og man kan 
stoppe dørbladet i hvilken som helst 
posisjon. Man kan velge mellom to typer 
terskler: merbau eller kompositt.

Balkong skyvedører er utført av høykvalitets 
furu (alternativt eik eller meranti).

Dører er utstyrt med håndtak i krom farge 
(alternativt hvit eller matt krom).
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For å øke sikkerhet, kan man installere låsesylinder på en side eller på begge sider.

Dør overflaten er dekket med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL og NCS 
paletten, også maling som lar trestruktur være synlig, er også tilgjengelig.

Dører, avhenging av profilen, kan utstyres med glasspakning mellom 24 mm og 48 mm, 
med U-verdi mellom 1,1 og 0,5 W/m2K.

Balkong skyvedører produseres på 2 profiler: 95 mm og 109 mm, og alternativt 
med aluminiumbekledning.



DREI-KIPP balkongdører åpnes innover og 
er utstyrt med Roto beslag. Balkongdører 
kan vippes også. Vridning av håndtaket på 
90° bevirker åpning av døren, og vridning 
av 90° setter døren inn i luftestilling. 

Balkongdører er utstyrt med feil plassering 
av håndtaket blokaden i standard, som 
blokkerer håndtaket når døren er åpnet 
(for å hindre løsning av rammen). 

Døren kan utstyres med Vipp-før-drei 
(TILT-FIRST) funksjon som hindrer åpning 
av døren av barn – først vippes dør og 
med en vridning av håndtaket åpnes den 
helt.

Dørene er laget av høykvalitets furu tre 
(alternativt eik eller meranti).

Ved produksjonen av hvite dører brukes 
aluminiumsglasslister i standard. Når det 
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gjelder andre farger av vindu brukes glasslister i aluminium som er malt i farger fra 
RAL paletten. Aluminiumdrypplist i standard (det er mulig å bruke forskjellige farger 
fra RAL palett).

Balkondører er utstyrt med Hoppe Tokyo håndtak i matt kromfarge (tilgjengelig 
også i hvit og titan farger). For å øke sikkerhet, kan man bruke håndtak med nøkkel.

Dør overflate er dekket med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL eller NCS 
paletten og maling som lar trestruktur være synlig er tilgjengelige.

Dører, avhengig av profilen, kan utstyres med 2 eller 3-glasspakning, med U-verdi 
mellom 1,1 og 0,5W/m2K. 



Dører som kan åpnes innover og er 
utstyrt med Roto beslag. Fordelen 
av denne løsningen er en bred 
gjennomgang etter at man har 
åpnet døren (dørbladet finnes inne   
i rommet).

Dørene er laget av høykvalitets furu 
tre (alternativt eik eller meranti).

Ved produksjonen av hvite dører 
brukes aluminium glasslister i standard. 
Når det gjelder andre  farger av 
vindu brukes aluminium glasslister 
som er malt i farger fra RAL paletten. 
Aluminiumdrypplist i standard (det 
er mulig å bruke forskjellige farger 
fra RAL palett).

Balkondører er utstyrt med Hoppe 
Tokyo håndtak i matt kromfarge 
(tilgjengelig også i hvit og  titan farger).
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Dør overflate er dekket med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL eller NCS 
paletten, og også maling som lar trestruktur være synlig er tilgjengelige.

Dører, avhengig av profilen, kan utstyres med 2- eller 3-glasspakning, med U-verdi 
mellom 1,1 og 0,5W/m2K.



Bingangsdoor produses i henhold til 
kundens individuell forespørsel både 
enkel- og dobbeldør. 

Dører er utstyrt med håndtak på begge 
sider. En installert blokade gjør det mulig 
å stoppe døren i hvilken som helst posisjon.

Terskelen er lagd av merbau tre.

Dørene er laget av høykvalitets furu 
(alternativt eik eller meranti), og utstyrt 
med håndtak i kromfarge (alternativt i 
hvitt eller matt kromfarge med låssylinder 
på begge sider).

Dør overflaten er dekket med høykvalitets 
akryl lakk. Alle farger av RAL eller NCS 
paletten og også maling som lar trestruktur 
være synlig tilgjengelige.

Dører, avhenging av profilen, kan utstyres 
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med glasspakning mellom 24 mm og 48 mm, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5 W/m2K.
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