Skjutdörrar
fönsterdörrar & vikfönsterdörrar

Ge din bostad öppna ytor. Släpp in dagsljuset och låt trädgården bli en del av ditt
vardagsrum. Gränsen mellan ute och inne suddas ut med rätt val av skjutdörrar.
Enkel kommunikation gör skjutdörrar till en mycket använd och omtyckt lösning för bostäder. Vi har ett brett
sortiment av systemprodukter som uppfyller olika önskemål och krav. Från exklusiva och högpresterande
lösningar till lite enklare modeller.
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Sapa skjutdörrar, fönsterdörrar
och vikfönsterdörrar
Sapa Building System AB är Nordens ledande leverantör av aluminiumbaserade byggsystem. Våra system är utvecklade för Nordens klimat och
omfattar lösningar för skjutdörrar, fönsterdörrar och vikfönsterdörrar.
Vårt sortiment inkluderar även dörrar, fönster, glastak, fasader, solskydd
och byggnadsintegrerade solceller.
Våra lösningar med aluminiumsystem ger dig pålitliga funktioner och
minimerat underhåll. Alltid lika viktigt för funktionella bostäder. Alla våra
profiler kan ytbehandlas med anodisering eller pulverlackering för bästa
hållbarhet. Aluminium är motståndskraftigt mot fukt och korrosion, vilket
gör det till ett lämpligt byggmaterial för bostäder.
Återvinning av aluminium är en energisnål process. Omkring 50 % av
Sapas totala produktion baseras på återvunnet aluminium.
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Sapa Skjutdörr Artline

Maximalt ljusinsläpp
Den eleganta och exklusiva Sapa Skjutdörr ARTLINE är designad för att ge maximalt ljusinsläpp.
Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler och är utformad för optimala glasytor
och öppenhet i arkitekturen. Tröskeln är nedsänkt i golvet och karmen inbyggd i intilliggande
väggar för att ge ett ramfritt intryck.
Exklusiv design
Skjutbara ”ramfria” glas ger spännande interiöra rumslösningar där gränsen mellan ute och inne suddas ut.
Handtaget är smakfullt integrerat i profilen och förstärker
ytterligare den minimalistiska designen.
Det öppningsbara hörnet ger rummet en intressant karaktär
och spännande möjligheter.

• Enkelflygligt utförande med ett eller två skjutbara dörrblad
och dubbelflygligt med två skjutbara dörrblad.
• Finns i hörnlösning 90° s.k. flytande hörn.
• Dörrbladsdjup på 47 mm möjliggör användning av två- och
treglasrutor med tjocklek från 28 till 42 mm.
• En kombination av starka aluminiumprofiler och polyamidhjul möjliggör stora dörrblad, upp till 3,2 m breda.

Utförande

Inbyggnad
•
För att komma till sin fulla rätt, där profilerna syns så lite
som möjligt, bör ARTLINE byggas in i huset.
•
ARTLINES konstruktionsidé gör den mest lämplig för
nyproduktion.

• Dörrbladen kan göras upp till 3,2 m breda och 2,8 m höga.
Utförande med tvåglas isolerruta 28-30 mm alternativt
3-glas isolerruta 40-42 mm..
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VÄLJ UTFÖRANDE
Enkel eller dubbelflyglig
Öppningsbart hörn
Tröskel kan sänkas i golvkonstruktion
och karmen byggas in i vägg för ett
ramfritt intryck.

VÄLJ BESLAG OCH LÅS
Spanjolett med två låspunkter
Handtag på insidan
VÄLJ GLAS
Avsedd för 2- eller 3-glas isolerruta.
Välj bland flera funktionsglas, se sid 25.
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Sapa Lyftskjutdörr 2160

Idealisk för stora öppningar
Sapa 2160 är en lyftskjutdörr med mycket bra prestanda. Mycket välisolerad och användarvänlig,
den kombinerar attraktiv design med hållbarhet och maximal komfort för dig. Dörren är inte bara
energieffektiv utan även otroligt stabil och robust. Den gör det möjligt att skapa mycket stora
glasytor. Ett utmärkt val för både nybyggnad samt om- och tillbyggnad.
Avsevärda energibesparingar
Glasfiberförstärkta polyamidlister tillsammans med PEisolatorer begränsar värmeförlusterna på ett optimalt sätt.
Sapa 2160 är mycket vällisolerad vilket leder till en lägre total
energiförbrukning.
Utmärkt prestanda
• EPDM-tätningar garanterar en hög luft- och vattentäthet.
• Två nivåer av dränering gör att Sapa 2160 uppfyller klass
9A/8A för vattentäthet.
• Dörrbladsdjup på 70 mm möjliggör användning av två- och
treglasrutor med tjocklek från 20 till 51 mm.
• Kan beställas i specialutförande med flerpunktslåsning,
säkerhetsglas och speciella beslag för utökat inbrottsskydd,
uppfyller i detta utförande ENV 1627, motståndsklass 2.
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Maximal styrka och hållbarhet
• En kombination av starka aluminiumprofiler och polyamidhjul möjliggör stora dörrblad, upp till 3,2 m breda.
• Användningen av rostfria skenor och stora korrosionsbeständiga hjul ger god hållbarhet samtidigt som dörrbladet glider lätt, smidigt och tyst.
Estetik och utvecklad design
• Dolda infästningar, specialdesignade ändstycken och en
smäcker dörrbladsprofil ger 2160 en harmonisk design.
• Tröskeln har utformats för att integreras med golvet.
• När handtaget lyfts upp kan dörren lätt parkeras i valfritt
läge. 2160 kan även kompletteras med en låsfunktion för
nattvädring.

VÄLJ UTFÖRANDE
Enkel eller dubbelflyglig.
Tröskel kan även sänkas i golvkonstruktion
för maximal tillgänglighet.
VÄLJ BESLAG OCH LÅS
Lift-slide med låsbar spanjolett, 4 låspunkter.
Handtag av aluminium och cylinderlås kan
monteras på insida alternativt in- och utsida.
VÄLJ GLAS
Avsedd för 2- eller 3-glas isolerruta.
Välj bland flera funktionsglas, se sid 25.
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Sapa Skjutdörr 2125

Smidig och lätt
Sapa 2125 är en isolerad skjutdörr med bra prestanda. Den lämpar sig för uterum och
balkonger där kraven inte är lika höga som på partier i yttervägg alternativt i mindre utsatt
yttervägg. Skjutdörren är mycket enkel att manövrera och löper smidigt med dubbla boggiehjul på en rostfri räls. 2125 ger ditt rum stora öppningar och generösa ljusinsläpp.

Smidig och hållbar
De rostfria hjulen är självutjämnande vilket försäkrar att
dörrbladet glider lätt. De starka hjulen deformeras inte
och garanterar en lång livslängd.
Funktion
• Dörrblad upp till 1,6 m bredd och 2,5 m höjd. Avsedd
för 2-glas isolerruta med max vikt på 240 kg.
• Dörrbladet är förskjutet i förhållande till det fasta
fönsterpartiet.
• Tröskeln kan sänkas ned i golvet för att minska kanthöjden.
• Kan beställas i specialutförande med säkerhetsglas och
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speciella beslag för utökat inbrottsskydd, uppfyller i
detta utförande ENV 1627, motståndsklass 2.
Komfort
• Profilernas fals på 50 mm ger plats för glastjocklek
upp till 32 mm.
• Hi-Fin borstar och EPDM-packningar garanterar
bra lufttäthet.
• Effektiv vattenavrinning säkerställs via stansade
dräneringshål.

VÄLJ UTFÖRANDE
Enkel eller dubbelflyglig skjutdörr.
Tröskel kan sänkas i golvkonstruktionen för maximal
tillgänglighet.
VÄLJ BESLAG OCH LÅS
Alt 1. Låsbar spanjolett med fyra låspunkter
samt trycke och cylinderlås.
Alt 2. Hakregellås med skjuthandtag.
VÄLJ GLAS
Avsedd för 2-glas isolerruta.
Välj bland flera funktionsglas, se sid 25.
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Sapa Skjutdörr 2115

Smäcker och användarvänlig
Sapa 2115 är en isolerad och lättmanövrerad skjutdörr med slätt, smäckert och modernt
utseende. Den finns i trespårigt utförande vilket ger större fritt öppningsmått i förhållande till
karmyttermått. Vi rekommenderar den till isolerade uterum och vinterträdgårdar där kraven
inte är lika höga som på partier i yttervägg men för dig som är ute efter en hög kvalitetskänsla.

Minimala profiler i mötet
Mötesprofilen är endast 35 mm bred vilket ger minimal
påverkan på utsikten och naturen kommer in i rummet.

Komfort
Glasfiberarmerade polyamidisolatorer och insteg på 30 mm
bredd säkerställer god värmeisolering.

Funktion

Utförande

• Dörrbladen löper tyst med rostfria hjul på rostfri räls.

• Dörrblad upp till 1,4 m bredd och 2,4 m höjd.

• Karmen kan delvis byggas in i väggen och tröskeln kan
sänkas ned i golvet för att minska kanthöjden.

• Skjutdörren kan utföras med två skjutbara dörrblad
i tvåspårig karm alternativt med tre skjutbara dörrblad
i trespårig karm.

• Skjutdörren har spanjolett med tre låspunkter och handtag
av aluminium.
• Stort utbud av handtag både för in-och utsida.
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• Avsedd för 2-glas isolerruta med max vikt på 160 kg.

VÄLJ UTFÖRANDE
Tvåspårig med två skjutbara dörrblad eller
trespårig med tre skjutbara dörrblad.
Tröskel kan sänkas i golvkonstruktion och
karmen delvis byggas in i vägg.
VÄLJ BESLAG OCH LÅS
Spanjolett med tre låspunkter och handtag av
aluminium. Kan fås med låsbart handtag.
VÄLJ GLAS
Avsedd för 2-glas isolerruta.
Välj bland flera funktionsglas, se sid 25.
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Sapa Skjutfönsterdörr 1074

För alla ändamål
Sapa 1074 är en del av vårt fönsterprogram. Konstruktionen bygger på samma princip som
våra klassiska välisolerade fönster vilket ger ett lågt U-värde samt hög luft- och vattentäthet.
Den effektiva tätningen ökar även i hög grad dörrens akustiska prestanda. En högre tröskel
ger bättre skydd mot läckage i utsatta lägen.

Funktioner och design
Skjutfönsterdörren är en del av vårt fönstersystem 1074 som
även omfattar fönster, fasta glaspartier, fönsterdörrar och
vikfönsterdörrar. Dessa bygger på samma grundkonstruktion och när de kombineras får glaspartierna en enhetlig
design. Skjutdörrsbeslagen monteras dolda och ger dörren
en renare design. Spröjs kan sättas för eventuell markering.
Konstruktionen ger ett flertal funktioner och är en trygg och
beprövad lösning.
Tre olika lägen
• Skjutfönsterdörren öppnas helt åt sidan, gående på räls
på insidan, parallellt med den fasta delen.
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• I stängt läge ligger dörrbladet i samma liv som det
fasta fönsterpartiet.
• Dörren kan fällas inåt, underhängt i vädringsläge.
Stabil och säker
• Skjutfönsterdörren ger stora öppningsbara ytor.
• Hanteringen är lätt tack vare att dörren löper med
dubbla boogiehjul på en aluminiumräls.
• Helsvetsade mittätningar runt om ger hög luft- och
vattentäthet.
• Skjutdörren är försedd med spanjolettlåsning. Låspunkter
anpassas efter bredd och höjd. Kan förses med låscylinder
för låsning från insidan alternativt både in- och utsidan.

VÄLJ UTFÖRANDE
Enkel eller dubbelflyglig.
Dörrblad max bredd 1650 x höjd 2400 mm.
VÄLJ BESLAG OCH LÅS
Undersidohängt, inåtgående med låsbar spanjolett.
Låsbara handtag, både från in- och utsida.
Med vädringsläge.
VÄLJ GLAS
Avsedd för 2- eller 3-glas isolerruta.
Välj bland flera funktionsglas, se sid 25.
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Sapa Vikfönsterdörr 1074

Bjud på öppet hus
Sapa Vikfönsterdörr 1074 ger möjligheter till stora
öppningar mot det fria. Vardagsrummet får nya
dimensioner med altanen som samlingsplats eller
dansbana. Upp till 87 % av väggens glasade del
kan öppnas helt.

Fönsterbågarna är sammankopplade med gångjärn på in- respektive
utsida. Öppning sker genom att bågarna viks samman på insidan till
ett paket mot karmsidan. Fönsterbågarna hänger i överkant i starka
rullbeslag och i underkant styrs de med styrtapp.
Passar utmärkt till bostäder, balkonger, altaner och uterum.
Stora öppningar
• Totalbredd upp till 6 300 mm med 7 fönsterbågar.
• Båghöjd 850-2 400 mm och bågbredd 300-900 mm.
• Bågvikt: max 80 kg.
• Helsvetsade mittätningar runt om ger hög luft- och vattentäthet.
• Dörrbladssektionen kan användas som en fönsterdörr för in- och
utpassage.
• Horisontella och vertikala spröjs kan sättas för eventuell markering.
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VÄLJ UTFÖRANDE
Inåtgående vikfönsterdörrar. Dörrbladsmått
upp till 0,9 m bredd och 2,4 m höjd.
Kombinera upp till 7 vikdörrar.

VÄLJ BESLAG OCH LÅS
Gångdörr: kan fås med låsbart trycke,
inåtgående dörr.
Vikdörr: standardgångjärn, toppbeslag
låser dörrpaket i öppet läge.

VÄLJ GLAS
Avsedd för 2- eller 3-glas isolerruta.
Välj bland flera funktionsglas, se sid 25.
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Sapa Fönsterdörr 1074, utåtgående

Klassisk utåtgående fönsterdörr
Sapa 1074 är en del av vårt fönsterprogram. Vårt välisolerade fönstersystem vilket ger ett lågt
U-värde samt hög luft- och vattentäthet. Den effektiva tätningen ökar även i hög grad dörrens
akustiska prestanda. En utmärkt traditionell lösning som även går att kombinera med fasta och
öppningsbara fönster eller i större glaspartier med överljus.

Beprövad lösning
Fönsterdörren är en del av vårt fönstersystem 1074 som
även omfattar fönster, fasta glaspartier, skjutfönsterdörrar
och vikfönsterdörrar. Dessa bygger på samma grundkonstruktion och när de kombineras får glaspartierna en enhetlig design. Konstruktionen är en trygg och beprövad lösning.
Profildjupet är 74 mm.
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Utföranden och prestanda
• Enkeldörr.
• Helsvetsade mittätningar runt om ger hög luftoch vattentäthet.
• Spröjs kan sättas för eventuell markering.
• Fönsterdörren kan vara helglasad eller förses
med fyllningar i delar av dörren.

VÄLJ UTFÖRANDE
Enkeldörr
Max höjd 2 350 mm,
max bredd 1 125 mm,
min höjd 1 950 mm,
min bredd 700 mm,
max bågvikt 100 kg.
Mått anger bågyttermått

VÄLJ BESLAG OCH LÅS
Sidohängt beslag
Fix-beslag, 3-punkts låsning
och fönsterbroms.
VÄLJ GLAS
Avsedd för 2- eller 3-glas
isolerruta.
Välj bland flera funktionsglas,
se sid 25.
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Återförsäljare i hela Norden

Utvalda producenter nära dig
Du hittar våra produkter hos våra auktoriserade producenter. De hjälper dig i ditt projekt. De har
en lång erfarenhet av att bygga med glas och aluminium. Du hittar din lokala representant på
www.sapabuildingsystem.se

Sapa Building Systems produkter säljs och levereras av utvalda producenter. Deras åtaganden omfattar allt från idéstöd
och rådgivning till produktion, leverans, montage och service.
Ansvar för hela funktionen
Producenten har kontroll över samtliga led från projektering
till installation och svarar för att den produkt du beställer
uppfyller sin funktion på ett riktigt sätt. Upphandlingen
blir enklare när en och samma underleverantör tar det fulla
ansvaret.
Projektering med genomtänkta lösningar
Producenternas långa erfarenhet av arbete med aluminium
och glas gör att de kan ge dig svar och nödvändiga råd.
Tillsammans gör ni klart vilka förväntningar du har på
produkten och reder ut vilka krav som ställs.
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Full kontroll över produktionen
Producenterna svarar själva för tillverkningen vid sina egna
anläggningar. Du kan fortlöpande få besked om allt som
rör ditt projekt. Producenterna har full kontroll på tidsplanering, materialflöde och produktion. De har naturligtvis
även tillgång till den bästa utrustningen för att tillverka
dina produkter.
Komplett åtagande med leverans och montage
När du anlitar någon av våra producenter har du en och
samma kontakt hela vägen. Där tar man ansvar för och
garanterar en funktionsriktig produkt. Det är viktigt att
åtagandet blir till nytta och glädje för er - det ger oss och
producenten ytterligare en god referens.
Garanti ger trygghet
Producenterna lämnar sedvanlig garanti på våra produkter.

21

4

3

1

6

2
5
Prestanda och jämförelsetabell
Dörrsystem
Isolerade

Sid

Profildjup
dörrblad/karm
mm

Max
glastjocklek
mm

Dörrblad
Max bredd x höjd
mm

Dörrblad
Max vikt
kg

Lufttäthet
enl klass
EN 12207

Vattentäthet
enl klass
EN 12208**

Artline

6-7

47/125

42

3200 x 2800

250

Klass 4

Klass 8A

2160

8-9

70/160

51

3200 x 2700

400

Klass 4

Klass 9A

2125

10-11

50/117

32

1600 x 2500

240

Klass 3

Klass 5A

2115

12-13

33/78,7 el
141,8*

28

1400 x 2400

160

Klass 3

Klass 6B

1074 Skjutfönsterdörr

14-15

74/74

44

1650 x 2400

130

Klass 4

Klass 9A

1074 Vikfönsterdörr

16-17

74/74

44

900 x 2400

80

Klass 4

Klass 9A

* Gäller för
trespårigt
utförande
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** Variationer kan förekomma
beroende på utförande
och beslagning

Välj rätt skjutdörr
Se till helheten. Vilka funktioner är absolut viktigast för dig? Ljus och öppenhet tillför ofta
värden till hela huset. Användarvänliga funktioner är viktiga för en praktisk vardag.

1 Funktion
Tänk på att prioritera rummets funktion. Rätt skjutdörr
med rätt beslag beror på hur du vill använda rummet.
2 Öppningen
Hur stort vill du kunna öppna? Stora partier innebär också
tyngd. Fasta fönsterpartier i kombination med skjutdörrar
ger en visuell öppenhet.
3 Läget
Väder och vind påverkar ditt val. Kustnära områden behöver starka material och lösningar. Täthet, låga U-värden
och minimerat underhåll sparar både energi och tid.

4 Komfort och prestanda
Formstabila konstruktioner med bra tätning ger förutsättningar för ett bra ljudklimat och god energihushållning.
Val av handtag och beslag är viktiga för enkel användning
och säkerhet.
5 Glas
Välj funktionsglas i samråd med våra tillverkare. Våra
standardlösningar räcker för det mesta, men det finns
alltid plats för specifika önskemål.
6 Ytbehandling
Byggsystem i alumininium ger minimerat underhåll. Välj
bland anodiserade eller lackade ytor. Du kan välja olika kulör
på in- och utsida. Läs mer om detta på sid 25.
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Handtag i aluminium
2160 Lyftskjutdörr Ytbehandling: Aluminium alt. vit

Lyfthandtag, insida
Art. nr ZB 0024

Lyfthandtag, insida
Art. nr ZB 0024

Lyfthandtag för
cylinder, insida
Art. nr ZB 0025

Griphandtag, utsida
Art. nr ZB 0028

Lyfthandtag för cylinder
Art. nr ZB 0025 insida
Art. nr ZB 0027 utsida

Lyfthandtag för cylinder, insida
Art. nr ZB 0025
Griphandtag, utsida
Art. nr ZB 0028

2125 Skjutdörr Ytbehandling: Aluminium alt. vit

Draghandtag för cylinder
Insida art. nr 14124 vä Utsida art. nr 14125 hö
Insida art. nr 14126 hö Utsida art. nr 14127 vä

Handtag,
insida och utsida
Art. nr 14118

Handtag,
enbart insida
Art. nr 14119

Draghandtag
Insida art. nr 14120 vä Utsida art. nr 14121 hö
Insida art. nr 14122 hö Utsida art. nr 14123 vä

2115 Skjutdörr Ytbehandling: Svart alt. vit

Handtag,
insida
SV2078

Handtag,
insida
SV2080

Handtag,
insida
SV2082

Handtag,
in- och utsida
SV2081

1074 Skjutfönsterdörr
Ytb: Aluminium alt. vit

1074 Vikfönsterdörr
Ytb.: Aluminium, vit alt. brun

Handtag, insida
Art. nr 14572 vä/hö

Handtag, Lås, insida
Handtag,
insida,
Art. nr 16127
insida
Art. nr 16126 låsbart
Art. nr 16131

Handtag, utsida
Art. nr 14568 vä
Art. nr 14569 hö
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Handtag,
insida
SV2079

Låscylinderskylt
Art. nr 14573
Lås utsida och
insida

Handtag,
in- och utsida
SV2083

Handtag,
utsida
SV2084

Handtag,
utsida
SV2085

1074 Fönsterdörr
Ytb.: Aluminium resp. förkromad

Handtag, insida
Låsbar
Art. nr 16436 hö
Art. nr 16437 vä

Handtag, insida
med separat
låscylinder
Fix 83H hö
Fix 83V vä

Välj färg och glas

Ytbehandling och färg

Val av glas

Våra profiler kan anodiseras i 8 standardkulörer eller
pulverlackeras enligt NCS-S och RAL-skalorna.

Beroende på komfort och energikrav finns flera alternativ, de profiler som rymmer 3-glas isolerrutor ger förstås
mest frihet i glaslösningen. Det finns flera olika glas
för funktioner som t.ex. personsäkerhet, inbrottsskydd,
brandskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, solskydd
och energibesparing. Det går även att screentrycka på
glas i olika mönster eller använda färgat glas.

Det finns även flera effektlacker med olika textur som
tillval. Du kan även välja Decoral, en lackeringsprocess
som överför ett mönster i lacken för att efterlikna t.ex.
trä, marmor etc.
Du kan dessutom välja olika kulör på insida och utsida.
Kvalitet och P-märkning
För att alltid kunna garantera en hög och
jämn kvalitet är Sapa Building System AB
certifierat enligt ISO 9001.
Byggsystemen kvalitetssäkras genom
P-märkning och miljödeklareras enligt
Byggvarudeklaration.

Viktigt att tänka på vid val av glas
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så
att risken för personskador begränsas. De glasytor som
avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en
människa. Beakta gällande normer och krav.
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Energivärden
Våra systemlösningar är flexibla och går att måttanpassa efter dina behov.
Exempel på storlekar och vilket u-värde
dörrarna då ger*
U-värdet på en konstruktion avgör hur mycket
energi som förloras genom strålning, konvektion
och ledning. Nedan följer några beräkningsexempel för ett urval av storlekar för att hjälpa dig att
jämföra produkterna.
Uw (Uwindow) visar värden för hela dörrlösningen, Ug
(Uglas) anger glasets mittpunktsvärde. Våra beräkningar baseras på isolerrutor med s.k. varm kant.

* Teoretiska U-värdesberäkningar med hänsyn
till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt enligt EN 10077-1/2.

Sapa Skjutdörr Artline
Glas: Ug = 0,6 W/m2K

Glas: Ug = 0,9 W/m2K

Glas: Ug = 1,1 W/m2K

Uw (W/m K)

Uw (W/m K)

Uw (W/m2K)

3000 x 2300

1,2

1,5

1,7

4000 x 2300

1,2

1,4

1,6

4500 x 2300

1,1

1,4

1,6

5500 x 2300

1,1

1,4

1,5

B x H, mm

2

2

Sapa Lyftskjutdörr 2160
Glas: Ug = 0,6 W/m2K

Glas: Ug = 0,9 W/m2K

Glas: Ug = 1,1 W/m2K

Uw (W/m K)

Uw (W/m K)

Uw (W/m2K)

3000 x 2300

1,3

1,5

1,7

4000 x 2300

1,2

1,4

1,6

4500 x 2300

1,2

1,4

1,6

5500 x 2300

1,1

1,4

1,6

Glas: Ug = 0,6 W/m2K
Uw (W/m2K)

Glas: Ug = 0,9 W/m2K
Uw (W/m2K)

Glas: Ug = 1,1 W/m2K
Uw (W/m2K)

Ej valbart
Ej valbart
Ej valbart

Ej valbart
Ej valbart
Ej valbart

2,1
2,0
1,9

Glas: Ug = 0,6 W/m2K
Uw (W/m2K)

Glas: Ug = 0,9 W/m2K
Uw (W/m2K)

Glas: Ug = 1,1 W/m2K
Uw (W/m2K)

Ej valbart
Ej valbart
Ej valbart

Ej valbart
Ej valbart
Ej valbart

1,9
1,8
1,8

Glas: Ug = 0,6 W/m2K

Glas: Ug = 0,9 W/m2K

Glas: Ug = 1,1 W/m2K

Uw (W/m K)

Uw (W/m K)

Uw (W/m2K)

B x H, mm

2

2

Sapa Skjutdörr 2125
B x H, mm
2000 x 2300
2500 x 2300
3000 x 2300

Sapa Skjutdörr 2115
B x H, mm
2000 x 2300
2500 x 2300
3000 x 2300

Sapa Skjutfönsterdörr 1074
B x H, mm

2

2

2000 x 2300

1,1

1,3

1,5

2500 x 2300

1,0

1,2

1,4

3000 x 2300

0,9

1,2

1,4

Sapa Vikfönsterdörr 1074
B x H, mm

Glas: Ug = 0,6 W/m2K

Glas: Ug = 0,9 W/m2K

Glas: Ug = 1,1 W/m2K

Uw (W/m K)

Uw (W/m K)

Uw (W/m2K)

2

2

2000 x 2300

1,4

1,6

1,7

2500 x 2300

1,3

1,5

1,6

2700 x 2300

1,3

1,5

1,6

Glas: Ug = 0,6 W/m2K

Glas: Ug = 0,9 W/m2K

Glas: Ug = 1,1 W/m2K

Uw (W/m2K)

Uw (W/m2K)

Uw (W/m2K)

1,3

1,5

1,6

Sapa Fönsterdörr 1074
B x H, mm

1100 x 2300
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Kombinationsmöjligheter
Sapa Skjutdörr Artline

Sapa Lyftskjutdörr 2160

Sapa Skjutdörr 2125

Sapa Skjutdörr 2115

Sapa Skjutfönsterdörr 1074

Sapa Vikfönsterdörr 1074

Sapa Fönsterdörr 1074
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