Kip-skydedør

Skydedør

Foldedør

Hæve-skydedør

System Royal S 70F
Maks. bredde = 1200 mm
Min. Bredde = 500 mm pr.
dørfløj
Maks. højde = 3000 mm
Vægt: 100 kg pr. dørfløj

Fol dedøre i yde rvæ g
giver brugeren det størst
mulige åbningsareal. Der
kan vælges, om "folderne"
skal placeres ud- eller indvendigt.
Døren kører sikkert på ruller
i en rustfri skinne i gulvet.
Royal S 70F foldedøre har et
moderne design, der passer
til såvel nybyggeri som
eksisterende bygninger.

F olde - og sky dedøre ka n
a nve ndes al le ste der ,
hv or m an ønsker st ore
gl asf la der, de r ska l kunne
å bnes.

Du har mange valgmuligheder for størrelse og
åbningstyper med Schücodøre, som giver optimale
tekniske løsninger med
sikkerhed for problemfri
funktioner.

...foldedøre

Der kan vælges mellem...

Den maksimale størrelse er:
B: 3000mm
H: 3000mm
Vægt: 250 kg pr. skydefelt

giver en lettere bevægelse af
skyde-elementet.
System Royal S 120 +

K ip- skyde døre
Kan kombineres med Schüco
vinduer og har samme kendte
tætningsteknik, der giver
maksimal tæthed, hvilket er
en fordel ved udsat beliggenhed. Åbningsfløjen forskydes
parallelt indvendig, og den
indbyggede kipkonstruktion
sikrer en behagelig trækfri
udluftning.
Maks. bredde = 2200 mm
Maks. højde = 2500 mm
Vægt: 200 kg pr. skydefelt

...kip-skydedøre

S kyde døre
er en billigere løsning. Med
en 3-spors løsning opnår
man en åbning på 2/3 af
døren. Dette system kan
også anvendes til skydevinduer. Hæve-skydedøren

...skyde- og hæveskydedøre

I ndi vi duel ti lpas ning
- Valgfri farve, lakeret
eller anodiseret. Også
forskellig farve ud- og
indvendig.
- Stort udvalg af sprosser
- Et bredt udvalg af greb,
også i rustfri stål
- God sikring mod
indbrud
- Særdeles god lyddæmpning

-

Vinterhaver
Vinduer
Døre
Solafskærmning

.. og alt kan let kombineres
med:

M oder ne t e knik
- Vedligeholdelsesfrie
aluminiumprofiler
- Omløbende dobbelte
tætninger
- Løbeskinner i rustfrit stål
for lang holdbarhed
- Komfortabel enhåndsbetjening
- Modstandsdygtig over
fladebehandling
- Nem at rengøre og minimum vedligeholdelse

Folde- og skydedøre i Royal S
Schüco I nt ernati onal K G
Salgskontor Danmark
Stamholmen 149
2650 Hvidovre
www.schuco.dk

Alle Schüco aluminium-, stål-, kunststof- og solarsystemer kendetegnes ved høj teknisk standard og
suveræn kvalitet. Perfektion, teamarbejde og dynamik er
afgørende for det bedste resultat. Vi inspireres af vor
samarbejdspartner, Formel 1-teamet McLaren
Mercedes, der gennem anvendelse af moderne
materialer og teknologi skaber overbevisende resultater.
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Folde- og skydedøre i
system Royal S

