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Sapa dørsystemer

Kommunikation og gennemsigtighed

Vores gennemsigtige dørsystemer skaber visuel kommunikation. Funktionelle løsninger, som 

lukker lyset ind, gør det nemt at orientere sig og giver øget trivsel. Også af sikkerhedsmæssige 

grunde er overblikket vigtigt. Gennemsigtighed og den rette belysning skaber tryghed. Med vores 

integrerede løsning for adgangskontrol tager vi yderligere et skridt mod at skabe et trygt miljø.
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Sapa dørsystem

Døre til alle rum 

Sapa Byggesystem i aluminium er pålideligt og 
kræver minimalt vedligehold, hvilket påskønnes af 
såvel boligejere og beboere. Systemet omfatter 
løsninger til de fleste formål og kan vha. systemets 
forskellige designmuligheder tilpasses alle 
bygningers arkitektur. Vi har døre til alle rum.

Fordele ved aluminium. Vi har udvalgt et antal 
beslag i aluminium, som giver en god helhed.

Vi viser de fleste løsninger med naturanodiserede 
dørblade, idet denne udførelse yder aluminium 
størst retfærdighed og giver god modstands- 
dygtighed mod slitage.

En kontrastgivende overfladebehandling/farvning 
af dørblad og karm fremhæver ofte døren og giver 
tydelighed i arkitekturen.

Den rette løsning afhænger naturligvis af det kon-
krete projekt. Vores billeder er tænkt til inspiration 
og som idéoplæg.

Et gennemtænkt byggesystem for døre, som 
kendetegnes ved et bredt anvendelsesområde og 
mulighed for mange funktioner. 

Vores dørløsninger passer til kontorer, sygehuse, 
skoler og universiteter, boligejendomme, erhvervs-
ejendomme, forvaltninger, idrætshaller, messehaller, 
arenaer og indkøbscentre. 

• Dimensionering. Vi har ingen begrænsende 
modulmål. 

• Funktionstilpasning for indbrud og sikkerhed, 
brand og flugtveje, stor lysning, stabilitet, beslag, 
fyldning, glas m.m.

• Individuelt design gennem profilvalg, over- 
fladebehandling, valg af beslag, proportionering 
og materialevalg, glas eller fyldning m.m. 

Fri formgivning
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Udform indgange, partier, vinduer og facader i 
vores kombinerbare systemer. Indgangspartier kan 
udbygges med vores profil for adgangskontrol, 
dørtelefon eller anden elektronik. Udstyret monteres 
gennem en serviceluge og kabler og monterings-
beslag skjules i profilet. De gode adgangsforhold 
letter monterings-, service- og vedligeholdelses-
arbejdet og udstyrets elektronik er beskyttet mod 
beskadigelse og hærværk.

Dørsystemet er velegnet til:

• hovedindgange, øvrige indgange og trappehuse

• brand- og indbrudssikrede døre

• skudsikrede døre

• vareindlevering, -udlevering og passage

• butikker, cykelrum, teknikrum og vaskerum

• toiletter, baderum og behandlingsrum

Døre og partier til forskellige anvendelsesområder kan 
få samme karakter trods forskellige funktionskrav. 
Det er ofte en fordel for rumfølelsen at materialevalg, 
form og overfladebehandling harmonerer.

Dørsystemet er velegnet til:

• hovedindgange, øvrige indgange og trappehuse

• kontorlokaler, konferencelokaler og korridorer

• brand- og indbrudssikrede døre

• skudsikrede døre

• butikker, cykelrum, teknikrum og vaskerum

• toiletter, baderum og behandlingsrum

Udvendige døre Indvendige døre
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Sapa Dørsystemer

Systemoversigt

Vore dørsystemer bygger på en lang tradition og 
erfaring inden for døre.

Vi har tre dørsystemer som er baseret på 
forskellige profildybder: �0, �0 og �� mm.

Alle vores profiler kan overfladebehandles ved 
anodisering (natur- og hardoxal-faver) eller 
pulverlakering (NCS-S og RAL).

�0��, isoleret profilsystem og �0�0, uisoleret profil-
system er identiske i deres ydre design. Herved er 
det muligt at skabe et harmonisk udtryk i rum med 
både ud- og indvendige døre.

�0�0, uisoleret profilsystem, er vores stærkeste 
profilsystem til store belastninger. Designmæssigt 
adskiller profilet sig fra �0�� og �0�0 ved en 
affasning af glasfalsen. 

�0�� og �0�0 kan også udføres som automatisk 
skydedør og foldedør. 

Dørsystemet er opbygget på uisolerede aluminiums-
profiler med en profildybde på 60 mm. Systemet 
har udskiftelige anslag og udvendige glaslister er 
integreret i profilet. Dørbladsprofiler findes for både 
smalprofil- og modullåse og for klemfri bagkant. 
Dørene kan på enkel vis sammenbygges med vores 
facadesystemer �1�0, �0�0 SG og �0��.

�0�0 systemet anbefaler vi til byggeri med høj 
persontrafik.

• Udførelse. Enkeltdøre, dobbeltdøre og mødedøre 
med eller uden side- og ovenlys.

• Indbrudssikring. Op til klasse �, i henhold 
til SS 81 �� ��.

• Udskiftelige anslag og dørpumpe. Gør det 
enkelt at reparere.

• Fals for glas eller fyldninger. �-�� mm.

• Brandsikring. Opfylder brandtekniske krav i  
henhold til brandklasse E �0 (F�0) og BD�0.

• Børnesikring. Kan leveres med klemfri bagkant.

• Skudsikring. Op til klasse C1, C�, C� og C� i 
henhold til SS �� �� �9.

 

2060  
for høj persontrafik
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Dørsystemet er opbygget i uisolerede aluminium-
profiler med en profildybde på 50 mm. Leveres 
med integreret eller udskifteligt anslag. Ydre glas-
lister er integreret i profilet for asymmetrisk placeret 
glas. �0�0 kan også udføres med symmetrisk 
placeret glas med tre forskellige designs af glas-
lister. Dørbladsprofiler findes for både smalprofil- og 
modullåse og med klemfri bagkant. Dørene kan på 
enkelt vis sammenbygges med vores system �0�0 
til glasvægge og –partier. 

�0�0 systemet anbefaler vi til indvendige løsninger.  

• Udførsel. Enkeltdøre, dobbeltdøre og mødedøre 
med eller uden side- og ovenlys.

• Design. Tre forskellige glaslistedesigns.

• Fals for glas eller fyldninger. �-�� mm.

• Brandsikring. Opfylder brandklasse E �0 (F�0).

•  Børnesikring. Kan leveres med klemfri bagkant.

Profilerne er 74 mm dybe og isolerede med �0 mm 
glasfiberarmerede polyamidlister. Leveres med 
integreret eller udskifteligt anslag. Ydre glaslister er 
integreret i profilet for asymmetrisk placeret glas. 
�0�� kan også udføres med symmetrisk placeret glas 
med glaslister i tre forskellige designs. Dørbladsprofiler 
findes for både smalprofil- og modullåse og med klem-
fri bagkant. Dørene kan på enkel vis sammenbygges 
med vores facadesystem �1�0, �0�0 SG og �0��. 

�0�� systemet anbefaler vi til løsninger med krav  

til isolering.

• Udførelse. Enkeltdøre, dobbeltdøre og mødesdøre 
med eller uden side- og ovenlys.

• Design. Tre forskellige glaslistedesigns.

• Indbrudssikring. Op til klasse �, i henhold 
til SS 81 �� ��.

• Udskiftelige anslag og dørpumpe. Gør det enklere 
at reparere.

• Fals for glas eller fyldninger. �0-�� mm.

• Brandsikring. Opfylder brandklasse E �0 til EI �0 
(BD�0, BD�0).

• Børnesikring. Kan leveres med klemfri bagkant.

• Skudsikring. Op til klasse C1, C� og C� i henhold til 
SS �� �� �9.

 

2050
til indvendige døre 

 

2074  
ved isoleringskrav



8 99

Dobbeltdøre
•  Dobbeltdør med én gående dør. Stor åbning for ind- og udlæsning.

•  Flugtveje komplementeres med panikbeslag.

•  Alternativt med to gående døre for retningsbestemt trafik.

•  Kan kombineres med profil for adgangskontrol.

Billede: Dør 2074, karm og sprosser 3074 naturanodiseret.

Inspiration

Kontrol af trafikretning

Kombinat ionsmul igheder
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Inspiration

Kontrol af trafikretning

Kombinat ionsmul igheder

Indgang med retningsbestemt trafik
• Enkeltdøre i faste partier giver stabilitet og god funktion.

• Kontrol af passage.

• Kan kombineres med profil for adgangskontrol.

Billede: Dør 2074 naturanodiseret. Karm og sprosser 3074 pulverlakerede.
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Inspiration

Eksponering eller afskærmning

Kombinat ionsmul igheder

Butiksindgang  
•  Enkeltdøre i faste partier giver stabilitet.

•  God løsning for eksponering af varer. 

•  Kan kombineres med profil for adgangskontrol.

Billede: Dør 2060 naturanodiseret. Karm 4150 pulverlakeret.
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Indgang med partiel afskærmning af glas.

Dør 2074. Naturanodiseret dørblad og
pulverlakeret karm. 

Indgang med fyldning for afskærmning.

Dør 2074. Naturanodiseret dørblad og 
pulverlakeret karm. 

Indgang med over- og sidelys samt midtsprosse.

Dør 2060, karm og sprosser 3074 naturanodiseret.

Inspiration

Eksponering eller afskærmning
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Inspiration 

E-karm. Smarte funktioner giver tryghed

Indgang med porttelefon/adgangssystem
Et godt og velfungerende dørparti skal være indbydende, 
men også trygt og sikkert. På billedet ses et eksempel på 
hvordan døren er givet en stærkere identitet gennem et 
bevidst materialevalg. Aluminium anvendes i profiler, 
hængsler, håndtag, greb og cylinderring.

Vi har lagt vægt på funktion, tryghed, sikkerhed, holdbarhed 
og trivsel i den viste løsning. 

• Gennemtænkt design. Understøtter orientering og øger 
trivslen. 

• Håndtag i aluminium. Ensartet materialevalg.

•  Gennemsigtighed. Tryghed. Viser hvad der findes inde 
og ude. 

•  Screentrykt glas. Kombination af mønster og 
transparens.

•  Porttelefon og adgangssystem. Øger sikkerheden for 
brugere og besøgende.

•  Lås i karmen. Eliminerer klemrisiko.

•  Skjulte hængsler. Giver en større lysning og et renere 
design.

•  Naturanodiserede dørblad, anslag og indbrudssikring. 
Øger bestandigheden.

•  Pulverlakerede karmprofiler. Giver kontrast til døren og 
visuel tydelighed.

•  Udskifteligt anslag og indbrudssikring. Gør det enklere 
at reparere.

•  Profil for integreret elektronik. Enklere montage og 
servicering af adgangssystemer. 

•  Automatiske døråbner. Forenkler passage og er 
handicapvenlig.  

Kombinat ionsmul igheder 

Dør 2074 naturanodiseret og karme 3074 pulverlakerede.
Glas med screentryk, design: Hans-Jörgen Hansson.
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E-karm. Profil for integreret elektronik
Porttelefon, adgangssystem, kamera, lås og koblingsbox 
er nogle eksempler på de mest almindeligt anvendte 
komponenter i moderne indgangspartier. 

Vores karmprofil forenkler kabeltrækning, montage og 
servicering af udstyret. Servicelugen fastgøres med skjulte 
skruer hvilket giver et rent udtryk og hindrer beskadigelse. 

Inderside Porttelefon med display

Berøringsfri læser

Porttelefon med display, knapper og 
berøringsfri læser

Yderside

Inderside ved åben serviceluge

Kombinat ionsmul igheder 

Koblingsbox 

Kamera

Porttelefon

Lås
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Kombinationsmuligheder, automatiske skydedøre med over- og sidelys.

Inspiration

Automatik giver bedre tilgængelighed

Døre med automatik
Automatik er at foretrække af hensyn til tilgængelighed 
og handicapvenlighed. Selv i stærkt trafikerede indgangs-
partier bliver tilgængeligheden bedre og trafik afvikles 
mere smidigt. 

For en god komfort er det ofte nødvendigt at etablere et 
vindfang. I mange tilfælde er retningsbestemt trafik med 
separeret ind- og udgående trafik det mest fordelagtige.

Vores skydedøre �0�0 bygger på en stabil grund- 
konstruktion med mulighed for flere forskellige funktioner. 

Vores teleskopskydedøre er velegnede til smalle rum 
hvor der er krav til store lysningsmål. 

Vores anslagsdøre kan også forsynes med dørautomatik. 
Dørsystem �0�0, �0�0 og �0��. 

• Gennemtænkt systemløsning med profiler  
forberedt for montage af forskellige leverandøres  
automatikløsninger. 

•  Stabilt system, som er velegnet til indgange med 
stort trafikflow og ved passage med indkøbsvogne, 
barnevogne m.v.

•  Klemfri. Vores skydedørsløsninger er udformet så der 
ikke opstår nogen risiko for klemning. Vores anslags-
døre tilbydes med ”klemfri bagkant”.

•  Naturanodiserede dørblad øger bestandigheden.

• Automatik. Tilpasses kundens individuelle ønsker  
og krav.

•  Lås. Skydedør: Dørbladet bør være forsynet med 
låsesystem i henholdsvis for- og bagkant.

•  Tydelighed. Kan kombineres med screentrykt glas. 
Anvend mønster, information, dekoration og glassets 
transparens til at give en tydelig og god orientering. 
Anvend gerne kontrastfarve på karme for at  
fremhæve døren.

Indgang. Skydedør indvendig med sidelys og dørautomatik. 
Dør 2050. Karme 3050. Naturanodiseret.
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Hængslet dør med automatik. Med tilpasset karmprofil 
for automatikken opnås et homogent udtryk på ydersiden. 
Automatikkens ydre og farve tilpasses karmen for at give 
dørens inderside et harmonisk og homogent udtryk. 
Dørene kan udføres som enkelt- eller dobbeltdøre.  

Dør 2060, karm og sprosser 3074 naturanodiserede.

Indgang, skydedør med sidelys og automatik. 
Dør 2050 og karme 3050 naturanodiserede.

Inspiration

Automatik giver bedre tilgængelighed

Kombinationsmuligheder, slagdørsautomatik med over- og sidelys.
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Dørdesign med fyldning.

Anvend aluminium, træfiner, 
laminat eller hvorfor ikke 
gummimåtte eller dørkplade. 

Dør 2050 naturanodiseret. 
Karm pulverlakeret.

Dørdesign med information.

Det bliver nemmere at finde 
den rette dør, når den taler 
sit tydelige sprog.

Dør 2050 naturanodiseret. 
Karm pulverlakeret.

Dørdesign med glas.

Anvend screentrykt glas, 
ornamentglas eller farvet glas.

Dør 2050 naturanodiseret. 
Karm pulverlakeret.

Inspiration 

Designmuligheder for indvendige døre 

Dør 2050. Dørblad med 
fladt ydre. Dør med sprosser. 
Asymmetrisk placeret glas.

Dør 2050. Dørblad med 
fladt ydre. Asymmetrisk 
placeret glas.

Dør 2060. Fas mod glaslisten 
giver en skyggekant. 
Asymmetrisk placeret glas.

Kombinationsmuligheder, dør med over- og sidelys. Dør 2050/2060 og sidelys i 3050/4150
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Dør �0�0 med rektangulær 
glasliste �8��0. 
Symmetrisk placeret glas.

Dør �0�0 med affaset 
glasliste �8��9. 
Symmetrisk placeret glas.

Dør �0�0 med L-formet 
glasliste �8�1�. 
Symmetrisk placeret glas.

Dør med sidelys/side- og overlys.

Giver overblik og kommunikation mellem rummene. 
Kan udstyres med automatiske døråbnere for enkel 
passage og profil for adgangskontrol. 

Kan udstyres med funktionsglas for krav om 
afskærmning eller personsikkerhed.

Billede 1 og 2: Dør 2050 og karm 3050 naturanodiseret.

Inspiration 

Designmuligheder for indvendige døre 
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Inspiration

Beslag, design og funktion

Glideskinne dørlukker. I henhold til leverandør.

Design i helheden. Med systemløsninger følger 
flere valgmuligheder. Her præsenteres et udvalg.
Billedet viser 2074/2050 smalprofil, yderside.

Homogent materialevalg. Dørsystemet, hængsler 
og dørhåndtag i aluminium giver et homogent 
udtryk. Dørlukkere i samme farve som karmen. 
Naturanodisering giver en god modstands- 
dygtighed og bevarer metalfølelsen. Følelsen af 
stabilitet og holdbarhed.
Billedet viser 2074/2050 smalprofil, inderside.

Dørlukkere

Indbygget dørlukker. I henhold til leverandør.
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Håndtag til indvendig dør. 
Bredde 1�� mm, Ø �1 mm.
Art. nr. Sapa 1� 1��

Håndtag til indvendig dør. 
Bredde 1�8 mm.
Art. nr. Sapa 1� 1��

Håndtag til yderdør. 
Bredde 1�1 mm, Ø 1�,� mm.
Art. nr. Sapa 1� 1�1

Bøjlegreb i aluminium

Håndtag, vrider, roset og cylinderroset i aluminium

Dørpumpe. I henhold til leverandør. Automatisk døråbner. I henhold til leverandør.

Slagdørsautomatik

Halvcirkulært bøjlegreb med  
skjult befæstigelse som er 
i harmoni med dørbladet. 
Højde �00 mm, Ø �0 mm.
Art. nr. Sapa 1� 1�0

Trekantet bøjlegreb med  
skjult befæstigelse som er 
i harmoni med dørbladet. 
Højde �00 mm, Ø �0 mm.
Art. nr. Sapa 1� 1�9

Svunget bøjlegreb med  
skjult befæstigelse som er 
i harmoni med dørbladet. 
Højde �00 mm, Ø �0 mm.
Art. nr. Sapa 1� 1�8
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Dør 2060. Fas mod glasliste 
giver en skyggekant.
Billedet viser smalprofil.

Dør 2050. Dørprofil med 
fladt ydre.  
Billedet viser smalprofil.

Dør 2074. Dørprofil med 
fladt ydre.  
Billedet viser smalprofil.

Inspiration 

Dørblade; design og valgmuligheder

Design, dørbladsprofiler for asymmetrisk placeret glas med integreret glasliste

Udskiftelig indbrudssikring  
og anslag. Bør udføres i natur-
anodisering for at visualisere 
styrke.

Lås i dørblad. Dørblads- 
profiler for modullås.

Lås i karm. Eliminerer 
klemrisiko ved greb. 
Enkel kabelføring ved ellås.

Design og funktion. Varianter.

Dør 2060. Profilsnit. 
Asymmetrisk placeret glas.

Dør 2050. Profilsnit. 
Asymmetrisk placeret glas.  

Dør 2074. Profilsnit. 
Asymmetrisk placeret glas.
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Dør �0�0/�0�� med  
L-formet glasliste. 
Art. nr. Sapa �8�1�

Dør �0�0/�0�� med  
affaset glasliste.  
Art. nr. Sapa �8��9

Dør �0�0/�0�� med  
rektangulær glasliste. 
Art. nr. Sapa �8��0

Design, dørbladsprofiler med glaslister for symmetrisk placeret glas

Dør �0�0 med L-formet 
glasliste. Profilsnit.

Dør �0�0 med affaset 
glasliste. Profilsnit.

Dør �0�0 med rektangulær 
glasliste. Profilsnit.

Skjult hængsel. 

Udelukkende til �0�� dør. 
Art. nr. Sapa 1� 0�9

Hængsler i aluminium

Bladhængsel. 

Dør �0�0 Art. nr. Sapa 1� 0�� 
Dør �0�� Art. nr. Sapa 1� 0�� 
Dør �0�0 Art. nr. Sapa 1� 0��

Dørhængsel 3-bladet.

Art. nr. Sapa 1� 0�� 
Til klemfri bagkant: 
Art. nr. Sapa 1� 0�1

Inspiration 

Dørblade; design og valgmuligheder
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Principdetaljer

System 2050

1, 2 - Dør med smalprofil 6 - Dobbeltdør, smalprofil

1, 2 - Dør med modulprofil 6 - Dobbeltdør, modulprofil

1 - Dør med klemfri bagkant, gummilister 7 - Dør med smalprofil og sidelys

1 - Dør med klemfri bagkant, 
afrundet profil

7 - Dør med modulprofil og sidelys
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- Frit lysningsmål

- Befæstigelses- 
   alternativer

- Glastykkelser

- Fyldninger

Se næste side.

3 - Dør uden tærskel 3 - Dør med nedfældet 
tærskel

3 - Dør med anslag 
mod tærskel

6 - Dør med slæbe- 
tætning

5 - Sprosse 5 - Sprosse 5 - Sprosse

4 - Overkant, dør med 
karm

8 - Overkant, dør med 
overlys og profil for 
stor slagdørsautomatik

8 - Overkant, dør med 
ovenlys
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Principdetaljer

System 2050 Designlister

1 - Dør med L-formet glasliste

1 - Dør med rektangulær glasliste

1 - Dør med affaset glasliste

6 - Dobbeltdør

7 - Dør med sidelys

5 - Sprosse4 - Overkant dør med 
karm

8 - Overkant dør med 
overlys

3 - Alternativ anslag ved 
underkant af dør, se 
forrige side.

9 - Karmprofil
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Fri døråbning

Dør med anslag

Dør med klemfri bagkant

Dør med klemfri bagkant

Fyldninger

Befæstigelsesalternativ

Befæstigelse af dørparti skal 
ske i en stabil og tilpasset 
vægkonstruktion. Valget af 
montageprincip afhænger af 
vægtypen. Antallet af fast- 
gørelsespunkter i henhold 
til SS 81 �� ��.

Fyldning F2 

1,5 mm aluminiumplade
3,2 mm plade
25 mm isolering
3,2 mm plade
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F3 

1,5 mm aluminiumplade
12 mm spånplade
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F4

1,5 mm aluminiumplade
20 mm isolering
10 mm Sapa Spont

Glas, asymmetrisk placeret

Glas, symmetrisk placeret

Karmbefæstigelse med 
justerbar karmbøsning.

Karmbefæstigelse med 
bolt og svejseplade.

Karmbefæstigelse 
med vridanker.

Fri døråbning117 67

1515 Karmydermål

Dørhulsmål

Fri døråbning127 67

Karmydermål

Fri døråbning117 67

Karmydermål

Glastykkelse 4-33 mm

Glastykkelse 5-10 mm



78 30 78

186

50

146

45 23 78

60

153

60

783045

50

153

783045

60 50

120 30 120

270195

60

1203045

50

78 30 67

175

120 30 67

217

1 2

5

4

3

1 7

4

3

6 7 61

8

3

8

3

77

55

�� ����

Principdetaljer

System 2060

1, 2 - Dør med smalprofil 6 - Dobbeltdør, smalprofil

1, 2 - Dør med modulprofil 6 - Dobbeltdør, modulprofil

1 - Dør med klemfri bagkant, gummilister 7 - Dør med smalprofil og sidelys

1 - Dør med klemfri bagkant, 
afrundet profil

7 - Dør med modulprofil og sidelys
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- Frit lysningsmål

- Befæstigelses- 
   alternativer

- Glastykkelser

- Fyldninger

Se næste side.

3 - Dør uden tærskel 3 - Dør med nedfældet 
tærskel

3 - Dør med anslag 
mod tærskel

6 - Dør med slæbe-
tætning

5 - Sprosse 5 - Sprosse 5 - Sprosse

4 - Overkant, dør med 
karm

8 - Overkant, dør med 
overlys

8 - Overkant, dør med 
ovenlys og profil for 
stor slagdørsautomatik
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Principdetaljer

System 2060 med indbrudssikring

1 - Dør udadgående med indbrudssikring

1 - Dør indadgående med indbrudssikring

6 - Udadgående dobbeltdør med indbrudssikring 
på passivt dørblad

6 - Indadgående dobbeltdør med indbrudssikring 
på aktivt dørblad

7 - Dør udadgående med indbrudssikring og sidelys
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Fri døråbning

Dør med anslag

Dør med klemfri bagkant

Dør med klemfri bagkant Fyldning

Befæstigelsesalternativ

Karmbefæstigelse med 
justerbar karmbøsning.

Karmbefæstigelse med 
bolt og svejseplade.

Karmbefæstigelse 
med vridanker.

Befæstigelse af dørparti skal 
ske i en stabil og tilpasset 
vægkonstruktion. Valget af 
montageprincip afhænger af 
vægtypen. Antallet af fast- 
gørelsespunkter i henhold 
til SS 81 �� ��.

Fyldning F2 

1,5 mm aluminiumplade
3,2 mm plade
25 mm isolering
3,2 mm plade
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F3 

1,5 mm aluminiumplade
12 mm spånplade
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F4

1,5 mm aluminiumplade
20 mm isolering
10 mm Sapa Spont

Glas, enkeltlag
Glastykkelse 4-33 mm

Glas, thermorude
Glastykkelse 20-33 mm

128 70Fri døråbning

Karmydermål

Dørhulsmål
15 15

128 70Fri døråbning

Karmydermål

127 70Fri døråbning

Karmydermål
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Principdetaljer

System 2074

1, 2 - Dør med smalprofil 6 - Dobbeltdør, smalprofil

1, 2 - Dør med modulprofil 6 - Dobbeltdør, modulprofil

1 - Dør med klemfri bagkant, gummilister 7 - Dør med smalprofil og sidelys

1 - Dør med klemfri bagkant, afrundet profil 10 - Dør med smalprofil, indbrudssikring og E-karm for 
  integreret elektronik
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- Frit lysningsmål

- Befæstigelses- 
   alternativer

- Glastykkelser

- Fyldninger

Se næste side.

3 - Dør med anslags-
tætning mod tærskel

3 - Dør med rustfri 
uisoleret tærskel

3 - Dør med slæbe-
tætning

5 - Sprosse 5 - Sprosse 5 - Sprosse

4 - Overkant, dør med 
karm

4 - Overkant, dør med 
profil for slagdørs-
automatik

8 - Overkant, dør med over-
lys og profil for slagdørs-
automatik

8 - Overkant, dør med 
overlys

3 - Dør med anslags-
tætning mod rustfri 
uisoleret tærskel
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Principdetaljer

System 2074 Designlister

1 - Dør med L-formet glasliste 

1 - Dør med rektangulær glasliste

1 - Dør med affaset glasliste

7 - Dør med sidelys

5 - Sprosse4 - Overkant dør med 
karm

8 - Overkant dør med 
overlys

3 - Alternativ anslag ved 
underkant af dør, se 
forrige side.

9 - Karmprofil

6 - Mødesdøre
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Fri døråbning

Dør med anslag

Dør med klemfri bagkant

Dør med skjult hængsel

Fyldning

Befæstigelsesalternativ

Karmbefæstigelse med 
justerbar karmbøsning.

Karmbefæstigelse med 
bolt og svejseplade.

Karmbefæstigelse 
med vridanker.

Befæstigelse af dørparti skal 
ske i en stabil og tilpasset 
vægkonstruktion. Valget af 
montageprincip afhænger af 
vægtypen. Antallet af fast- 
gørelsespunkter i henhold 
til SS 81 �� ��.

Fyldning F2 

1,5 mm aluminiumplade
3,2 mm plade
25 mm isolering
3,2 mm plade
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F3 

1,5 mm aluminiumplade
12 mm spånplade
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F4

1,5 mm aluminiumplade
20 mm isolering
10 mm Sapa Spont

Glas, asymmetrisk placeret
Glastykkelse 20-54 mm

Glas, symmetrisk placeret
Glastykkelse 20-30 mm

139 67 *Fri døråbning

Karmydermål

Dørhulsmål

15 15

*  70 ved udskifteligt anslag

161 67*Fri døråbning

Karmydermål

*  70 ved udskifteligt anslag

86,5** 67*Fri døråbning

Karmydermål

*    70 ved udskifteligt anslag
**  89,5 ved udskifteligt anslag
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Universitetshospitalet i Linköping. Lyse naturfarver og et smukt gårdmiljø skaber et harmonisk indtryk.

Universitetshospitalet i Linköping. 
Arkitekt: Carlstedts Arkitekter i Linköping.

Sahlgrenska hospitalet i Göteborg. 
Arkitekt: White Arkitekter AB, Göteborg.
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Ved opførsel af plejehjem tilfører Sapa Byggesystem mange 

fordele som i skabelsen af funktionelle løsninger i godt design. 

Glaspartier anvendes i både interiør og eksteriør. Brand- 

klassificerede døre og glaspartier til f.eks. opholdsrum, restaurant, 

cafeteria og korridorer findes i op til El �0. Nødudgange udføres 

med den nødvendige beslåning i henhold til SS-EN 11�� eller 

SS-EN 1�9. 

Dagslyset er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. I dybe bygninger er 

oplukkelige ovenlysløsninger og glastag ofte en god løsning til 

at lukke lyset ind. De oplukkelige enheder anvendes endvidere til 

røggasventilation. Med Sapas eksteriøre solafskærmning kan 

der etableres en effektiv løsning til styring af varmeindstrålning.

Sapas løsninger for indgange og udgange er udviklet til at 

klare store belastninger med høj persontrafik. For kommunika-

tion, trivsel og sikkerhed er gennemsigtigheden i døre og partier 

vigtig. Døre og glaspartier klarer brandkrav op til El �0 (BD�0). 

Sapas indgangspartier kan nemt forsynes med adgangskontrol 

og anden elektronik. 

Sapas dørsystemer kan anvendes i fællesarealer og i pleje-

hjem. Det gælder alt fra korridorer, trappehuse, kontor, lager og 

køkken til vådrum og toiletter. Døre kan indbrudssikres uden at 

designet ændres.

Centralsygehuset i Ålesund. 
Arkitekt: Origo Arkitekter, Bergen.

Referencer 

Hospitaler og plejehjem
Når plejehjem projekteres er helheden vigtig. Det er arkitektens opgave at skabe et miljø hvor  

personalet trives og patienterne bedres. Løsningerne skal kunne fungere som en helhed med kort 

gåafstand, tydelig skiltning og vejvisning i et velfungerende miljø med moderne og effektiv indretning.

For at skabe tilgængelighed med en dynamisk kommunikation har udformningen af indgange,  

trappehuse, elevatorer og knudepunkter afgørende betydning. Adgangssystemer som er enkle at 

betjene og samtidigt giver den fornødne beskyttelse for personale og patienter er vigtige funktioner 

som skal integreres i helhedsløsningen.
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Överby indkøbscenter, Steen & Strøm i Trollhättan. 
Arkitekt: Hugo Höije Arkitektkontor AB

Överby indkøbscenter, Steen & Strøm i Trollhätten. 38 nye butikker i to plan. Arkitekt: Hugo Höije Arkitektkontor AB.

A6 indkøbscenter i Jönköping. 
Arkitekt: Arkitekten i Vätterstad AB

Varehus for IKEA i Göteborg. 
Arkitekt: Uulas Arkitekter AB
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I netop denne type projekt kommer Sapa Byggesystem også 

til sin ret. Facadesystemets brede program af dekorprofiler 

giver uanede muligheder for variation i facadens arkitektur og 

funktion. Dekorprofil Add anvendes til facadeløsninger med 

solafskærmning, skiltning og belysning. 

Sapas løsninger for indgangspartier og flugtveje er 

dimensioneret til store belastninger med høj persontrafik. 

Døre og glaspartier opfylder brandkrav op til EI �0 (BD�0). 

Butiksruder, butiksindgange, store skydepartier og foldevægge 

er stabilt konstrueret, og giver god sikkerhed. 

Sapas dørsystemer passer til alle flugtveje i forbindelse med 

arkader og indkøbscentre. Det gælder alt fra kontorer, trappe- 

huse, korridorer, lagerrum, køkkener, vådrum og toiletter. Døre 

kan leveres i indbrudssikrede udgaver uden, at designet ændres. 

Til overdækkede torve og gågader er glastagsystemet en 

god løsning, der både opfylder ønsket om god komfort- og 

røggasventilation, og samtidig tillader dagslyset at stråle ind 

over de spadserende.

Framtida Bil AB i Köping. 
Arkitekt: Arcona Byggprojektering AB.

Gustavsbergs Centrum, Värmdö. 
Arkitekt: FE Arkitekter AB.

Upplands Motor Akalla, Stockholm. 
Arkitekt: Wester + Elsner Arkitekter i Stockholm AB.

Referencer 

Indkøbscentre, udstilling og butikker
En stor del af husholdningernes indkøb foretages i indkøbscentre uden for bymidten. Der er 

gode parkeringsforhold ved indkøbscentrene og et stort antal indkøbsmuligheder er samlet 

på et sted. Alt er samlet under ét tag og indkøbsturen kan kombineres med et besøg på 

en restaurant eller en café. De besøgende oplever en by i byen, hvor det aldrig regner eller 

sner, og hvor glasfacader nedbryder grænserne mellem ude og inde. Spændende belysning 

og arkitektur tiltrækker opmærksomhed i bybilledet.
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Etagebolig i Kilden, Stavanger. Arkitekt: Arkitektkontoret i Aakerøy. Moe & Bowe AS, Oslo.

Etagebolig i Kilden, Stavanger.  
Arkitekt: Arkitektkontoret i Aakerøy. Moe & Bowe AS, Oslo.

Indgangspartier Täljebostäder, 
Södertälje.

Bolig- og kontorhus, Aalborg. 
Arkitekt: Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S
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Sapas indgangspartier er forberedt til indbygning af 

adgangskontrol. Det kan ske uden at gå på kompromis med 

det rene og stramme design, som kendetegner løsningerne. I 

relation til installation eller eftermontering af adgangskontrol er 

der sikret hurtig og effektiv montage samt service af systemet. 

Gennemsigtige døre, væg- og tagpartier skaber trivsel og 

sikkerhed. I dørpartier, trappehuse og korridorer kan man med 

glas og aluminium skabe elegante løsninger, som tilgodeser 

dette behov samt alle aspekter vedrørende indbruds- og 

brandsikring. Terrasser og udendørsarealer tilpasses i samme 

design med Sapas systemer for glaspartier og terrasse-

skydedøre. Sapa Byggesystemer i aluminium er med et 

minimum af vedligeholdelse pålidelige i deres funktion til gavn 

for såvel brugere som vedligeholdelsespersonale.

Bostadshus i kvarterat Vågmästaren, Karlstad. Lägenhet i BO 01, Malmö.  
Arkitekt: Adjö Tristess Arkitekter.

Referencer 

Boligejendomme

Lejligheder i boligejendomme er blevet en populær boligform for mennesker i alle aldre. 

De anvendte planløsninger minder i høj grad om de løsninger, man finder i moderne villabyggeri. 

Nye funktioner finder vej ind i lejlighederne. Teknisk avancerede løsninger som digitale systemer 

for kommunikation mellem lejlighed og hoveddør. Eller reservering af vaskerum, information til og 

fra viceværten og adgangskontrol integreres i større omfang. Tryghed og service tænkes i langt 

højere grad end tidligere ind i boligløsningerne.

Entré bostadshus, Karlstad.
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Läkerol Arena. Tager imod ishockeyfans den ene dag og koncertgæster den næste dag. Et samlingssted i byen.

Läkerol Arena i Gävle. 
Arkitekt: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.

Swedbank Arena i Örnsköldsvik. 
Arkitekt: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.



�0 �1�1

Arenaerne fungerer primært som samlingssted ved sports- 

aktiviteter og begivenheder, men anvendes eksempelvis  

også i sammenhæng med koncerter, konferencer og messer. 

Svømmehaller er populære samlingssteder i forbindelse med 

motionssvømning, svømmestævner, oplevelsesbade og  

wellness relaterede tilbud som spa bade, sauna mv. Caféer, 

sportsbarer, restauranter og butikker er ofte en integreret del  

af sådanne anlæg.

Hovedindgange kan med fordel udføres som en stor glas- 

facade, der udefra virker åben og imødekommende, og byder 

den besøgende velkommen. Indendørs skaber glasfacaderne 

mødesteder fulde af liv og bevægelse.

Sapas løsninger for indgangspartier og flugtveje er 

dimensioneret til, at kunne klare høj trafik og store belastninger. 

Døre og glaspartier kan leveres godkendt op til brandklasse 

EI �0 (BD�0). 

Sapas dørsystemer til øvrige flugtveje i kontorer, trappehuse, 

korridorer, lagerrum, køkkener, vådrum og toiletter kan udformes 

i samme design for, at give et sammenhængende interiør. 

Døre kan endvidere indbrudssikres uden at gå på kompromis 

med designet.

Löfbergs Lila Arena i Karlstad. 
Arkitekt: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.

Referencer 

Arenaer, svømme- og idrætshaller

Idrætshaller har gennem de seneste år udviklet sig fra relativt enkle anlæg til moderne 

arenaer med mange faciliteter og bekvemmeligheder for såvel udøvere som publikum. 

Arenaer, svømme- og idrætshaller henvender sig på den måde til en bredere målgruppe 

end tidligere med tilbud til hele familien.

Ejendals Arena i Leksand. 
Arkitekt: Sweko FFNS i Falun AB.
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Højskolen i Borås. Arkitekt: Konsortiet Semrén og Månsson Arkitektkontor AB og MA Arkitekter AB.

Højskolen i Borås. Arkitekt: Konsortiet Semrén og Månsson Arkitektkontor AB og MA Arkitekter AB.
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Stabile dørsystemer, funktionelle indgange og indvendige 

døre passer fint ind i skolernes verden. Glasdøre giver et bedre 

overblik og er ofte det bedste valg i et skolemiljø. Glaspartier 

anvendes i både interiør og eksteriør. Brandsikrede døre og 

glaspartier til eksempelvis auditorier, biblioteker og korridorer 

kan leveres op til brandklasse EI �0 (BD�0). Nødudgange 

etableres med den nødvendige beslåning i henhold til 

SS-EN 11�� eller SS-EN 1�9.

Dagslyset er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. I dybe bygninger er 

ovenlysløsninger og glastage med oplukkelige enheder ofte 

den bedste løsning med hensyn til at skabe et godt lysindfald. 

De oplukkelige enheder anvendes endvidere til røggas- 

ventilation. Med Sapas udendørs solafskærmning kan der 

etableres en effektiv løsning til styring af varmeindstrålning. 

Ängsdalsskolen i Bunkelflostrand, Malmø. 
Arkitekt: Metro Arkitekter AB, Malmø.

Fryxellska skolen i Sunne. 
Arktitekt: White Arkitekter AB

Referencer 

Universiteter, skoler og daginstitutioner

Skoler er én af vore vigtigste arbejdspladser. Skolebygningerne skaber rammerne for læring og 

udvikling i et sundt miljø. En skole skal på samme tid være intim, åben og til at overskue. I skolens 

verden spejler samspillet mellem børn, ungdom og voksne samtiden. Her skabes fundamentet for 

de værdier, som formidles til næste generation. Arkitektur og indretning spiller en vigtig rolle i et 

miljø, som former fremtidens mennesker. 
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Sapa Byggesystem

Arkitektservice
Vi hjælper dig med svar på dine spørgsmål om profilvalg, projektering,  

konstruktionsløsninger og beregninger samt eventuelle projektløsninger.

Ring til os på 8� 1� 00 19 eller send os en mail på system.dk@sapagroup.com

En leverandør – enkel kommunikation
Vore systemløsninger fremstilles, monteres og serviceres af godkendte leverandører.

Leverandøren er ansvarlig for alle projektets faser, fra projektering til montage. Med kun én  

underleverandør er projektstyringen gjort så effektiv og enkel som mulig.

Kontakt Sapa Building System, så henviser vi til vore godkendte leverandører, eller gå ind  

på vores hjemmeside www.sapabuildingsystem.dk for yderligere information.  

Sapa Building System
DK-8�81 Tilst  Tlf. 8� 1� 00 19   Fax 8� 1� 00 �9 

E-mail: system.dk@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.dk


