
fönsterdörrar i trä 
och trä-aluminium



Utåtgående balkongdörrar tillverkas enligt 
kunders individuella mått, både enkel- 
och dubbeldörr. 

Dörrar är utrustade med handtag på båda 
sidor. En installerad blockad möjliggör att 
stoppa dörrbladet i vilket läge som helst. 
Inbrottssäkra beslag är tillgängliga på begäran. 

Man kan välja mellan två typer av trösklar: 
merbau eller komposit.

Dörrar är gjorda av högkvalitativ furu 
kantbräda (alternativt ek eller meranti).

Dörrar är utrustade med handtag i kromfärg 
(alternativt vitt eller matt krom).

För att öka säkerhet kan man installera 
låscylinder på en sida eller på båda sidor.

Dörrar tillverkas med högkvalitativ akryl lack. 

UTÅTGÅENDE BALKONGDÖRRAR

UTÅTGÅENDE BALKONGDÖRRAR

Alla färger inom RAL eller NCS paletten, samt azurfärger med synlig trästruktur, är 
tillgängliga.

Fönster, beroende på profilen, kan utrustas med glaspaket mellan 24 mm och 48 mm, 
med U-värde mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.

Fönsterdörrar tillverkas på 2 profiler: 95 mm och 109 mm, och alternativt med 
aluminium beklädning.



Balkongskjutdörr är en enkel konstruktion 
som kännetecknas av hög tillförlitlighet. 
Dörrar tillverkas enligt kunders individuella 
mått.

Olika sätt att öppna skjutdörrarna:
• 2-delad dörr med ett skjutbart blad,
• 3-delad dörr med ett skjutbart blad,
• 4-delad dörr med ett eller två skjutbara 

blad.

Det är möjligt att tillverka skjutdörrar breda 
på upp till 6000 mm. Dörrar är utrustade 
med handtag på båda sidor och man kan 
stoppa dörrbladet i vilken position som 
helst. Man kan välja mellan två typer av 
trösklar: merbau eller komposit.

Balkongskjutdörrar är gjorda av 
högkvalitativ furu kantbräda (alternativt 
ek eller meranti). 

BALKONGSKJUTDÖRRAR

BALKONGSKJUTDÖRRAR

Dörrar är utrustade med handtag i kromfärg (alternativt vitt eller matt krom). För att 
öka säkerhet kan man installera låscylinder på en sida eller på båda sidor.

Dörrens yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS 
paletten, samt azurfärger med synlig trästruktur, är tillgängliga.

Fönster, beroende på profilen, kan utrustas med glaspaket mellan 24 mm och 48 mm, 
med U-värde mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.

Skjutdörrarna tillverkas på 2 profiler: 95 mm och 109 mm, och alternativt med alumi-
nium beklädning.



TILT&TURN balkongdörrar öppnas inåt 
och är utrustade med Roto beslag. 
Fönsterdörrar kan såväl öppnas som 
tiltas. Vridning av handtaget på 90 grader 
orsakar öppning av dörren, och vridning 
på ytterligare 90 grader sätter dörren i 
vädringsläge. 

Balkongdörrar är utrustade med ”en fel 
placering av handtag” blockad i standard, 
vilken blockerar handtaget när dörren är 
öppen (för att förebygga lossnande av 
ramen). Dörrar kan utrustas TILT-FIRST 
funktion som hindrar öppning av dörren 
av barn – först tiltas dörren och med 
ytterligare en vridning av handtaget 
öppnas den helt.

Balkongdörrar är gjorda av högkvalitativ 
furu kantbräda (alternativt ek eller meranti).

Vid produktionen av vita dörrar används 

BALKONGDÖRRAR SOM 
ÖPPNAS INÅT – TILT&TURN

BALKONGDÖRRAR SOM 
ÖPPNAS INÅT – TILT&TURN

aluminiumglaslister i standard. När det gäller andra färger används aluminiumlister 
målade i färger enligt RAL paletten. Aluminiumdropplist i standard (det är möjligt att 
tillämpa andra färger inom RAL paletten).

Balkongdörrar är utrustade med Hoppe Tokyo handtag i matt kromfärg (alternativt 
i vitt eller i titan färg). För att öka säkerhet kan man använda handtag med nyckel.

Dörrens yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS 
paletten, samt azurfärger med synlig trästruktur, är tillgängliga.

Därrar, beroende på profilen, kan utrustas med 2- eller 3-glaspaket, med U-värde 
mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.



Dörrar som öppnas inåt och 
är utrustade med Roto beslag. 
Fördelen av den har lösningen är 
en bred genomgång efter att man 
har öppnat dörren (dörrbaldet finns 
inne i rummet).

Fönster är gjorda av högkvalitativ 
furu kantbräda (alternativt ek eller 
meranti).

Vid produktionen av vita dörrar 
används aluminiumglaslister i standard. 
När det gäller andra färger används 
aluminiumlister målade i färger enligt 
RAL paletten. 

Aluminiumdropplist i standard (det 
är möjligt att tillämpa andra färger 
inom RAL paletten).

Dörrar är utrustade med Hoppe 

BALKONG VIK- OCH SKJUTDÖRRAR

BALKONG VIK- OCH SKJUTDÖRRAR

Tokyo handtag i matt kromfärg (alternativt i vitt eller i titan färg).

Dörrens yta är täckt med högkvalitativ akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS 
paletten, samt azurfärger med synlig trästruktur, är tillgängliga.

Dörrar, beroende på profilen, kan utrustas med 2- eller 3-glaspaket, med U-värde 
mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.



Bingangsdoor ytterdörrar öppnas utåt och 
är tillverkade enligt kunders individuella 
mått, både enkel- och dubbeldörrar. 

Dörrar är utrustade med handtag på båda 
sidor. En installerad blockad möjliggör att 
stoppa dörrbladet i vilken position som 
helst. 

Tröskeln är gjord av merbau trä.

Dörrar är gjorda av högkvalitativ furu 
kantbräda (alternativt ek eller meranti), 
och utrustade med handtag i kromfärg 
(alternativt i vitt eller matt kromfärg med 
Ving låscylinder på båda sidor).

Dörrens yta är täckt med högkvalitativ 
akryl lack. Alla färger inom RAL eller NCS 
paletten, samt azurfärger med synlig 
trästruktur, är tillgängliga.

BINGANGSDOOR – YTTERDÖRRAR

BINGANGSDOOR – YTTERDÖRRAR

Dörrarr, beroende på profilen, kan utrustas med glaspaket mellan 24mm och 48mm, 
med U-värde mellan 1,1 och 0,5 W/m2K.
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