
SAPA FOLDEVINDUESDØR 1086
Højisoleret og velegnet til store åbninger



En ny foldevinduesdør med  
effektiv tætning og optimal  
isoleringsevne. Innovativ teknik 
giver dig stilren design og  
komfort. Døren er velegnet til 
boliger, terrasser, altaner,  
udestuer, restauranter, butikker 
og kontorer.

SAPA FOLDEVINDUESDØR 1086
Højisoleret og velegnet til store åbninger

Foldevinduesdøren i aluminium har en unik og smart 
konstruktion hvor det traditionelle hængsel erstattes 
med velintegrerede profilled. Disse ligger langs med 
hele rammen og fordeler kræfterne jævnt og uden  
risiko for skævvridning. Den innovative funktion 
giver ikke kun stabilitet, men har også indbygget 
klemsikring, ubrudte tætningslinjer og minimalt  
justerings- og vedligeholdsbehov. Døren kører lydløst 
og har et rent og pænt udseende uden synlige skruer.

Døren åbnes ved at rammerne foldes sammen på 
udvendig side. Den præcise og bløde gang opnås ved 
et integreret spor i overkarmen og et kraftigt hjulsæt 
som kører på en skinne i rustfrit stål.

Optimal tilpasning ved skjulte justeringspunkter giver 
døren en meget jævn kørsel og en perfekt finish.
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• Integreret gennemgående hængsel, samme udseende som 
lodret tætningsliste

• Integreret styring i top og hjul i underkanten

• Rustfri køreskinne

• Mulighed for justering i siden

• Kantstangslås med integreret greb og aflåsning

• Fix-kantstangslås i gående dør, til cylinderlås

• Foldefunktion med 3, 5 eller 7 rammer, type 330, 550 og 770

Sapa Foldevinduesdør 1086

Glastykkelse 2- eller 3-lags ruder, op til 64 mm

Profildybde, maks. 86 mm

Rammebredde, maks. B 1100 mm

Rammehøjde, maks. H 2300 mm

Rammevægt, maks. 100 kg

Udførelse Kombination med op til 7 dørblade

Beslag Gående dør: kan fås med aflåseligt håndtag
Foldedør: integreret hængsel, 
magnetbeslag låser dørpakken i åben stilling 

Hjul og køreskinne Rustfri udførelse

Tærskelhøjde Lav tærskel: 18 mm 
Høj tærskel: 74 mm

Overfladebehandling Pulverlakering eller anodisering

Regntæthed Lav tærskel: klasse 1A iflg. EN 12208
Høj tærskel: klasse 9A iflg. EN 12208

Lufttæthed Klasse 4 iflg. EN 12207

Sikkerhed mod 
vindlast

Lav tærskel: klasse 2C iflg. EN 12210
Høj tærskel: klasse 3C iflg. EN 12210

U-værdi 1,0 W/m2 K ved b 1100 x h 2300 mm.  
(Ug=0,7 W/m2K)

 

Foldevinduesdøren fås i udadgående udførelse med høj eller 
lav tærskel, afhængigt af den ønskede ydeevne. Sapa Thermo 
86 systemet omfatter Vindue 1086, Dør 2086 og Vindues- 
partier 3086, alle med samme grundkonstruktion for et  
ensartet design.

Integreret spor i  
overkarm til styring

Integreret profilhængsel, 
eksklusivt for Sapa

Skjult hjulbeslag i bunden
Lav tærskel: 18 mm

Skjult hjulbeslag i bunden
Høj tærskel: 74 mm

Varmeforløb

Sapa Foldevinduesdør 1086, principdetaljer



SAPA BUILDING SYSTEM  8381 Tilst
TLF. +45 86 16 00 19  FAX +45 86 16 00 79
system.dk@sapagroup.com  www.sapabuildingsystem.dk
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KYM bredde maks. 3508 mm
Fri åbningsbredde = KYM-487 mm Fri åbningsbredde = KYM-696 mm Fri åbningsbredde = KYM-905 mm

Karmydermål, KYM 

KYM Højde = 2461 mm med høj tærskel, 2456 mm med lav tærskel 
Fri højdemål med høj tærskel = KYM - 138 mm. Fri højdemål med lav tærskel = KYM - 82 mm.

KYM bredde maks. 5734 mm KYM bredde maks. 6600 mm

KOMBINATIONSMULIGHEDER OG BESLAG
Find din løsning her

Håndtag gående dør, 
kun inderside. Aflåseligt 
Art. nr 16436 højre 
Art. nr 16437 venstre 

Håndtag gående dør,  
inder-/yderside, kan 
suppleres med separat 
låsecylinder  
Fix 83H højre 
Fix 83V venstre 

Håndtag gående dør,  
inder-/yderside, kan 
suppleres med  
separat låsecylinder  
16434 højre 
16435 venstre

Håndtag, kantrigle,  
inderside, aflåselig 
16469

Sapa Foldevinduesdør  1086

Beslag

Systemleverandør                Autoriseret producent


