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Sapa Dørsystem

Kommunikasjon og gjennomsyn

Våre dørsystemer med gjennomsyn skaper visuell kommunikasjon. Funksjonelle løsninger 

slipper inn mer dagslys, gjør det lettere å orientere seg og gir økt trivsel. Oversikten er 

også viktig fra et sikkerhetssynspunkt. Gjennomsyn og riktig belysning skaper trygghet. 

Med vår løsning for integrerte adgangskontrollsystemer tar vi ytterligere et skritt i retning 

av et tryggere miljø.
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Sapa Dørsystem

Dører for alle rom

Sapa Byggsystem i aluminium innebærer  
pålitelige funksjoner og minimalt vedlikehold, til glede 
for både brukere, eiere og vedlikeholdspersonell. 
Systemene tilbyr flere designmuligheter og passer de 
fleste funksjoner og arkitektoniske løsninger. Vi har 
dører for alle rom.

Fordel med aluminium. Vi har valgt ut et antall beslag 
i aluminium som gir en helhet. 

Vi viser de fleste løsninger med naturanodiserte  
dørblader, som passer for aluminium og gir god  
motstand mot slitasje. 

Overflatebehandling eller fargesetting av dørblad og 
karm med kontrastfarger fremhever ofte døren og gir 
arkitekturen tydelighet. 

Disse valgene er selvfølgelig unike for hvert prosjekt. 
Bildene våre er beregnet på å inspirere og gi ideer. 

Et godt gjennomtenkt byggsystem for dører 
kjennetegnes av et bredt bruksområde med 
mulighet for flere funksjoner. 

Våre dørløsninger passer for kontorer, sykehus, skoler 
og universiteter, bolighus, industribygninger, forvalt-
ning, idrettshaller, utstillingshaller, arenaer 
og kjøpesentre m.m.  

• Mål: Vi har ingen begrensende modulmål. 

• Funksjonstilpasning for beskyttelse og sikkerhet, 
brann og rømning, frie åpningsmål, stabilitet, beslag, 
fylling, glass m.m.

• Formgivning med profilvalg, overflatebehandling, 
beslag, proporsjoner, materialvalg, glass, fylling etc. 

Fri formgivning 
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Utform inngangspartier, andre partier, vinduer og 
fasader i våre kombinerbare systemer. Inngangs-
partier kan enkelt kompletteres med vår profil for 
adgangskontrollsystem/porttelefon og elektronikk. 
Med en solid profil og serviceluke skjules ledninger 
og innfesting. Profilens serviceluke forenkler  
montering, service og vedlikehold, samtidig som 
elektronikken beskyttes mot skader og hærverk. 

Dørsystemene egner seg godt til: 

• hovedinngang, andre innganger, entreer og 
trappehus 

• lasting, lossing og passasjer 

• boder, sykkelrom, miljørom og fellesvaskerier 

• wc, bad og stellerom 

• brann- og innbruddshemmende dører 

• skuddhemmende dører.

Dører og partier som grenser til andre rom, kan få 
samme design selv om det er store forskjeller i  
kravene. Det er ofte en fordel for rommet om material- 
valg, form og overflatebehandling harmoniseres. 

Dørsystemene egner seg godt til:

• hovedinngang, andre innganger, entreer og 
trappehus 

• kontorer, konferanselokaler og korridorer 

• boder, sykkelrom, miljørom og fellesvaskerier 

• wc, bad og stellerom 

• brann- og innbruddshemmende dører 

• skuddhemmende dører 

Ytterdører Innerdører
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Sapa Dørsystem

Systemoversikt

Våre dørsystemer er basert på lang tradisjon  
og erfaring. 

Vi har tre dørsystemer, basert på tre profildybder: 
�0, �0 og �� mm. 

Alle våre profiler kan overflatebehandles ved 
anodisering (natur- og hardoxalfarger) eller  
pulverlakkering (NCS-S og RAL). 

�0�� isolert profilsystem og �0�0 uisolert profil-
system har en identisk utvendig design for å gi et 
helhetlig uttrykk i rom som har både ytterdører og 
innerdører. 

�0�0 uisolert profilsystem er vårt sterkeste profil-
system for store belastninger. Designen skiller seg 
fra �0�0 og �0�� ved en avfasing i glassfalsen. 

�0�� og �0�0 kan også lages som automatiske 
skyvedører og foldedører.

Dørsystemet er bygget opp på uisolerte aluminium-
profiler med en profildybde på 60 mm. Systemet 
har utskiftbare anslag, og den utvendige glass-
listen er integrert i profilen. Dørbladprofiler finnes 
for smal- og modullås, samt for klemfri bakkant. 
Dørene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 
�1�0, �0�0 SG samt �0��. 

�0�0 anbefaler vi til bygninger med stor  
persontrafikk. 

 

• Utførelse. Enkle dører, pardører og møtegående 
dører med eller uten side- og overlys.

• Innbruddshemmende. Opp til klasse �, i henhold 
til NS �1�0.

• Utskiftbare, innbruddshemmende anslag. 
Forenkler reparasjon.

• Fals for glass og fyllinger. �-�� mm.

• Brannvern. Oppfyller kravene i henhold til brann-
klasse E �0/F �0.

• Barnesikring. Kan fås med klemfri bakkant.

• Skuddhemming. Opptil klasse C1, C�, C� og C� 
i henhold til NS ��1�/��1�.

 

2060  
for høy persontrafikk
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Dørsystemet er bygget opp på uisolerte aluminium-
profiler med en profildybde på 50 mm. Finnes med 
integrert eller utskiftbart anslag. Den ytre glasslisten 
er integrert i profilen for asymmetrisk plassert glass. 
�0�0 kan også utføres med symmetrisk plassert 
glass og glasslister med tre forskjellige design. 
Dørbladprofiler fås for smal- og modullås, og for 
klemfri bakkant. Dørene kan enkelt integreres i vårt 
system for glassvegger og glasspartier, �0�0. 

�0�0 anbefaler vi til innvendige løsninger. 

• Utførelse. Enkle dører, pardører, møtegående 
dører, folde- og skyvedører med eller uten 
side- og overlys.

 Design. Glasslister i fire forskjellige design.

• Fals for glass og fyllinger. �-�� mm.

• Brannvern. Oppfyller kravene i henhold til 
brannklasse E �0/F �0.

•  Barnesikring. Kan fås med klemfri bakkant.

Profilene er 74 mm dype og er isolert med  
�0 mm glassfiberarmerte polyamidlister. Finnes 
med integrert eller utskiftbart anslag. Den ytre 
glasslisten er integrert i profilen for asymmetrisk 
plassert glass. �0�� kan også utføres med symme-
trisk plassert glass og glasslister med tre forskjellige 
design. Dørbladprofiler fås for smal- og modullås, 
og for klemfri bakkant. Dørene kan enkelt integreres 
i våre fasadesystemer �1�0, �0�0 SG samt �0��. 

�0�� anbefaler vi til bygninger med krav til isolering.

• Utførelse. Enkle dører, pardører og møtegående 
dører med eller uten side- og overlys.

• Design. Glasslister i fire forskjellige design.

• Innbruddshemmende. Opp til klasse �, i henhold 
til NS �1�0.

• Utskiftbare, innbruddshemmende anslag. 
Forenkler reparasjon.

• Fals for glass og fyllinger. �0-�� mm.

• Brannvern. Oppfyller kravene i henhold til  
brannklasse E �0/ F �0 til EI �0/A �0.

• Barnesikring. Kan fås med klemfri bakkant.

• Skuddhemming. Opptil klasse C1, C� og C� i 
henhold til NS ��1�/��1�.

 

2050
for innvendige løsninger 

 

2074  
for krav til isolering 
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Pardører 
• Pardører med én aktiv dør. Stor åpning for inn- og utlasting. 

• Rømningsvei kompletteres med nød- eller panikkbeslag. 

• Alternativ med to aktive dører, styrt trafikk. 

• Kan kombineres med profil for adgangskontrollsystem. 

Bilde: Dør 2074, karmer og sprosser 3074, naturanodisert. 

Inspirasjon

Kontroll av styrt trafikk

Kombinas jonsmul igheter 
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Inspirasjon

Kontroll av styrt trafikk

Kombinas jonsmul igheter 

Inngangsparti med styrt trafikk 
• Enkel dør i fast parti gir stabilitet og god funksjon. 

• Kontroll av passering. 

• Kan kombineres med profil for adgangskontrollsystem.

Bilde: Dør 2074, naturanodisert, karmer og sprosser 3074, pulverlakkert. 
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Inspirasjon

Eksponere eller beskytte mot innsyn

Kombinas jonsmul igheter 

Butikkinngang   
•  Enkel dør i fast parti gir stabilitet.

•  Egnet løsning for butikker med eksponering av varer. 

•  Kan kombineres med profil for adgangskontrollsystem.

Bilde: Dør 2060 naturanodisert, karmer 4150, pulverlakkert. 
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Inngangsdør med delvis  
innsynsbeskyttelse i glasset.

Dør 2074, naturanodisert dørblad og 
pulverlakkert karm

Inngangsdør med fylling som 
beskytter mot innsyn.

Dør 2074, naturanodisert  
dørblad og pulverlakkert karm.

Inngangsdør med over- og sidelys samt sprosse.

Dør 2060, karmer og sprosser 3074, naturanodisert. 

Inspirasjon

Eksponere eller beskytte mot innsyn
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Inspirasjon 

E-karm. Smarte funksjoner gir trygghet 

Inngangsparti med porttelefon/ 
adgangskontrollsystem 
Et godt og funksjonelt dørparti skal være innbydende,  
men også trygt og sikkert. Bildet er et eksempel på at  
vi har gitt døren en sterkere identitet med et enhetlig  
materialvalg. Aluminium brukes i profiler, hengsler,  
håndtak, vridere og sylinderdeler. 

Vi har laget en inngangspartiløsning med utgangspunkt i 
funksjon, trygghet, sikkerhet, bestandighet og trivsel. 

• Gjennomarbeidet design. Forenkler orientering  
og øker trivselen. 

• Håndtak i aluminium. Enhetlig materialvalg.

•  Gjennomsiktig inngangsparti. Trygghet. Viser hva  
som finnes innenfor eller utenfor. 

•  Screentrykt glass. Bruk mønster og transparens.

•  Porttelefon og adgangskontrollsystem. Øker  
tryggheten for brukere og besøkende.

•  Lås i karmen. Eliminerer klemrisiko..

•  Skjulte hengsler. Gir større åpningsmål og renere design.

•  Naturanodiserte dørblader og innbruddshemmende 
anslag. Øker slitestyrken.

•  Pulverlakkerte basisprofiler. Gir kontrast til døren og 
visuell tydelighet.

•  Utskiftbare, innbruddshemmende anslag.  
Forenkler reparasjon.

•  Profil for integrert elektronikk. Enklere montering og 
service av adgangskontrollsystem mm. 

•  Automatisk døråpner. Forenkler passering, ikke minst  
for bevegelseshemmede.  

Kombinas jonsmul igheter 

Dør 2074, naturanodisert, og karmer 3074, pulverlakkert. 
Glass med screentrykk. Mønsterdesign av designeren Hans-Jörgen Hansson. 
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E-karm, profil for integrert elektronikk

Innside Porttelefon med skjerm

Berøringsfri leser 

Porttelefon med skjerm, tastatur og 
berøringsfri leser 

Utside 

Innside, åpen serviceluke 

Kombinas jonsmul igheter 

Koblingsenhet 

Kamera

Porttelefon 

Lås

Porttelefon, adgangskontrollsystem, kamera, lås og 
tilkoblingsenhet er noen eksempler på de vanligste 
komponentene i moderne inngangspartier. 

Vår karmprofil gjør det lettere å trekke kabler og montere 
og betjene elektronikk. Serviceluken skrus fast med skjult 
innfesting, noe som gir et rent uttrykk og hindrer påvirkning.
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Kombinasjonsmuligheter, automatiske skyvedører med over- og sidelys.

Inspirasjon

Automatikk gir bedre tilgjengelighet

Dører med automatikk 
Automatikk er å foretrekke av hensyn til tilgjengeligheten, 
som blir lettere for bevegelseshemmede. Også i sterkt 
trafikkerte inngangspartier blir tilgjengeligheten bedre  
og smidigere. 

En vindsluse er ofte nødvendig for god komfort. I flere 
tilfeller er styrt trafikk, der inngang og utgang er separate, 
det mest fordelaktige.

Skyvedørene �0�0 er basert på en stabil grunn- 
konstruksjon med mulighet for flere forskjellige 
funksjonstillegg. 

Teleskopskyvedørene er egnet i smale rom med krav  
til stor fri åpning. 

Slagdørene kan naturligvis også utstyres med 
automatikk. Dørsystem �0�0, �0�0 og �0��. 

• Gjennomarbeidet systemløsning  med optimerte 
profiler for montering av automatikk fra ulike  
leverandører. 

•  Stabilt system som egner seg for inngangspartier 
med stor trafikk og ved passering med kundevogner, 
barnevogner, rullestoler m.m.

•  Klemsikring. Skyvedørsløsningene utformes slik at det 
ikke oppstår noen klemrisiko. Slagdørene har klemfri 
bakkant som tilvalg.

•  Naturanodiserte dørblader øker slitestyrken.

• Automatikk. Tilpasses funksjon og kundens spesielle 
ønsker. Se respektive automatikkleverandør.

•  Lås. Skyvedører: Dørbladet skal være utstyrt med én 
lås i forkant og én i bakkant.

•  Tydelighet. Kompletter med screentrykt glass. Bruk 
mønster, informasjon, dekor og glassets transparens for 
å skape tydelighet og god orientering. Bruk gjerne en 
kontrastfarge på karmen for å fremheve døren.

Inngangsparti, skyvedør innside med sidelys utstyrt med automatikk.  
Dør 2050 og karmer 3050 naturanodisert. 
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Slagdør med automatikk. Med en tilpasset karmprofil 
for automatikken skapes et enhetlig uttrykk fra utsiden. 
Tilpass automatikkens overflatebehandling og farge til 
karmen for å skape et rolig uttrykk fra innsiden. Dørene 
kan utføres som enkle dører eller dobbeltdører.  

Dør 2060, karmer og sprosser 3074, naturanodisert.

Inngangsparti, automatisk skyvedør utside  med sidelys. 
Dør 2050 og karmer 3050 naturanodisert.

Inspirasjon

Automatikk gir bedre tilgjengelighet

Kombinasjonsmuligheter, automatiske slagdører med over- og sidelys.
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Dørdesign med fylling.

Bruk aluminiumplate, trefinér, 
laminat – eller hvorfor ikke 
gummimatte eller dørkplate. 

Dør 2050 naturanodisert karm 
pulverlakkert.

Dørdesign med informasjon.

Det er lettere å finne frem når 
døren taler sitt tydelige språk.

Dør 2050 naturanodisert karm 
pulverlakkert.

Dørdesign med glass.

Bruk screentrykt glass, ornament-
glass, farget glass.

Dør 2050 naturanodisert karm 
pulverlakkert

Inspirasjon 

Designmuligheter for innerdører

Dør 2050. Dørblad med glatt 
overflate, dør med sprosser. 
Asymmetrisk plassert glass.

Dør 2050. Dørblad med 
glatt overflate. Asymmetrisk 
plassert glass.

Dør 2060. Fasing mot 
glasslisten gir en skyggekant. 
Asymmetrisk plassert glass.

Kombinasjonsmuligheter, dør med over- og sidelys. Dør 2050/2060 og sidelys i 3050/4150.
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Dør �0�0 med rektangulær 
glasslist ����0.  
Symmetrisk plassert glass. 

Dør �0�0 med faset 
glasslist �����.  
Symmetrisk plassert glass.

Dør �0�0 med L-formet 
glasslist ���1�.  
Symmetrisk plassert glass.

Dør med sidelys/side- og overlys.

Gir overblikk og kommunikasjon mellom rommene.  
Kompletter med automatiske døråpnere for enkel  
passering og profil for adgangskontrollsystem. 

Kompletter med funksjonsglass ved særlige krav til for 
eksempel innsynsvern eller personsikkerhet.

Bilde 1 og 2: dør 2050, karm 3050, naturanodisert.

Inspirasjon 

Designmuligheter for innerdører
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Inspirasjon

Beslag, design og funksjon 

Dørlukker med glideskinne. 

Design av helheten. Med systemløsninger følger 
flere valgmuligheter. Her presenteres et utvalg.
Bildet viser 2074/2050 smalprofil, utside.

Enhetlig materialvalg. Dørsystem, hengsler og  
håndtak i aluminium gir et homogent inntrykk.  
Dørlukker i samme farge som karmen. Natur- 
anodisering gir god bestandighet og ivaretar  
metallfølelsen, samt gir følelsen av stabilitet og  
varighet.
Bildet viser 2074/2050 smalprofil, innside.

Dørlukker

Innfelt, skjult dørlukker.
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Dørhåndtak til innerdør 
med modulprofil. 
Bredde 1�� mm, Ø �1 mm. 
Art.nr.: Sapa 1�1��

Dørhåndtak til innerdør 
med modulprofil. 
Bredde 1�� mm. 
Art.nr.: Sapa 1�1��

Dørhåndtak til ytterdør 
med modulprofil. 
Bredde 1�1 mm, Ø 1�,� mm. 
Art.nr.: Sapa 1�1�1

Håndtak i aluminium 

Dørhåndtak, vrider, rosett og sylinderrosett i aluminium 

Dørlukker med arm. Automatisk døråpner.. 

Slagdørsautomatikk

Halvsirkelformet håndtak  
med skjulte innfestinger som 
harmoniserer med dørbladet. 
Høyde �00 mm, Ø �0 mm. 
Art.nr.: Sapa 1�1�0

Trekantformet håndtak 
med skjulte innfestinger som 
harmoniserer med dørbladet. 
Høyde �00 mm, Ø �0 mm. 
Art.nr.: Sapa 1�1��

Rektangelformet håndtak 
med skjulte innfestinger som 
harmoniserer med dørbladet. 
Høyde �00 mm, Ø �0 mm. 
Art.nr.: Sapa 1�1��
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Dør 2060. Fasing mot glass-
listen gir en skyggekant.
Bildet viser smalprofil.

Dør 2050. Dørprofil med 
glatt overflate.  
Bildet viser smalprofil.

Dør 2074. Dørprofil med 
glatt overflate.  
Bildet viser smalprofil.

Inspirasjon 

Dørblad: design og valgmuligheter

Design, dørbladprofiler for asymmetrisk plassert glass med integrert glasslist

Utskiftbare, innbrudds- 
hemmende anslag.  
Bør utføres i naturanodisering  
for å ivareta det visuelle uttrykket. 

Lås i dørblad. Dørblad- 
profiler for modullås.

Lås i karm. Eliminerer 
klemrisiko ved vrider. Enklere 
å trekke kabler ved motorlås.

Design og funksjon. Varianter.

Dør 2060. Profilsnitt. 
Asymmetrisk plassert glass.

Dør 2050. Profilsnitt. 
Asymmetrisk plassert glass.  

Dør 2074. Profilsnitt. 
Asymmetrisk plassert glass.
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Dør �0�0/�0�� med 
L-formet glasslist. 
Art.nr. Sapa ���1�

Dør �0�0/�0�� med 
faset glasslist. 
Art.nr. Sapa �����

Dør �0�0/�0�� med 
rektangulær glasslist. 
Art.nr. Sapa ����0

Design, dørbladprofiler med glasslister for symmetrisk plassert glass

Dør �0�0 med L-formet 
glasslist. Profilsnitt. 

Dør �0�0 med faset 
glasslist. Profilsnitt. 

Dør �0�0 med rektangulær 
glasslist. Profilsnitt.

Skjulte hengsler.  
Kun til dør �0��. 
Art.nr.: Sapa 1�0��

Hengsler i aluminium

Bladhengsler.  
Dør �0�0, art.nr.: Sapa 1�0�� 
Dør �0��, art.nr.: Sapa 1�0�� 
Dør �0�0, art.nr.: Sapa 1�0��

Hengsler, tredelt.  
Art.nr.: Sapa 1�0�� 
For klemfri bakkant: 
Art.nr.: Sapa 1�0�1

Inspirasjon 

Dørblad: design og valgmuligheter
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Prinsippdetaljer 

System 2050

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

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

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

1 - Dør med klemfri bakkant, 
sirkulær aluminiumprofil

7 - Dør med modulprofil og sidelys 
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- Fri åpning 

- Innfestings- 
  alternativer

- Glasstykkelser

- Fylling

Se neste side.

3 - Dør uten terskel 3 - Dør med nedfelt 
terskel

3 - Dør med anslags-
tetning mot terskel

6 - Dør med 
slepetetning

5 - Sprosse 5 - Sprosse 5 - Sprosse

4 - OK dør med karm 8 - OK dør med overlys 
og profil for stor 
slagdørsautomatikk 

8 - OK dør med overlys
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Prinsippdetaljer 

System 2050 Designlister

1 - Dør med L-formet glasslist

1 - Dør med rektangulær glasslist 

1 - Dør med faset glasslist 

6 - Pardører

7 - Dør med sidelys 

5 - Sprosse4 - OK dør med karm 8 - OK dør med overlys3 - Alternative løsninger 
UK dør, se forrige side.

9 - Karmprofil
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Fri åpning 

Anslagsdør

Dør med klemfri bakkant 

Dør med klemfri bakkant 

Fylling

Innfestingsalternativer 

Innfesting av dørparti skal skje 
i en stabil og tilpasset veggkon-
struksjon. Veggtypen bestemmer 
valg av monteringsmetode.  
Antall innfestingspunkter i  
henhold til Sapas anvisninger. 

Fylling F2 

1,5 mm aluminiumplate
3,2 mm board
25 mm isolering 
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F3 

1,5 mm aluminiumplate
12 mm sponplate
20 mm isolering 
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F4

1,5 mm aluminiumplate
20 mm isolering 
10 mm Sapaspont 

Glass, asymmetrisk plassert

Glass, symmetrisk plassert

Karminnfesting med 
justerbar karmhylse.

Karminnfesting med 
bolt og sveiseplate.

Karminnfesting med 
vrideanker.

Fri åpning117 67

1515 Utvendig karmmål 

Veggåpning

Fri åpning127 67

Utvendig karmmål 

Fri åpning117 67

Utvendig karmmål 

Glasstykkelse 4–33 mm 

Glasstykkelse 5–10 mm 
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Prinsippdetaljer

System 2060

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

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

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

1 - Dør med klemfri bakkant, 
sirkular aluminiumprofil 

7 - Dør med modulprofil og sidelys
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- Fri åpning 

- Innfestings- 
  alternativer

- Glasstykkelser

- Fylling

Se neste side.

3 - Dør uten terskel 3 - Dør med nedfelt 
terskel

3 - Dør med anslags-
tetning mot terskel

6 - Dør med slepe-
tetning

5 - Sprosse 5 - Sprosse 5 - Sprosse

4 - OK dør med karm 8 - OK dør med overlys 8 - OK dør med overlys 
og profil for stor slag-
dørsautomatikk  
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Prinsippdetaljer 

System 2060 med innbruddshemmende anslag

1 - Utadslående dør med  
innbruddshemmende anslag

1 - Innadslående dør med  
innbruddshemmende anslag

6 - Utadslående pardører med  
innbruddshemmende anslag på passivt dørblad

6 - Innadslående pardører med 
innbruddshemmende anslag på aktivt dørblad

7 - Utadslående dør med  
innbruddshemmende anslag og sidelys
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Prinsippdetaljer 

System 2060 med innbruddshemmende anslag

Fri åpning 

Dør med klemfri bakkant 

Fylling

Innfestingsalternativer 

Karminnfesting med 
justerbar karmhylse 

Karminnfesting med 
bolt og sveiseplate 

Karminnfesting med 
vrideanker.

Innfesting av dørparti skal skje 
i en stabil og tilpasset veggkon-
struksjon. Veggtypen bestemmer 
valg av monteringsmetode.  
Antall innfestingspunkter i  
henhold til Sapas anvisninger. 

Fylling F2 

1,5 mm aluminiumplate
3,2 mm board
25 mm isolering 
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F3 

1,5 mm aluminiumplate
12 mm sponplate
20 mm isolering 
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F4

1,5 mm aluminiumplate
20 mm isolering 
10 mm Sapaspont 

Glass, enkeltglass
Glasstykkelse 4–33 mm 

Glass, isolerglass 
Glasstykkelse 20–33 mm 

128 70Fri åpning

Utvendig karmmål 

Veggåpning
15 15

128 70Fri åpning

Utvendig karmmål 

127 70Fri åpning

Utvendig karmmål 

Anslagsdør

Dør med klemfri bakkant 
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Prinsippdetaljer 

System 2074

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

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

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

1 - Dør med smalprofil for overlys 10 - Dør med smalprofil, innbruddshemmende anslag  
og E-karm for integrert elektronikk
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- Fri åpning 

- Innfestings- 
  alternativer

- Glasstykkelser 

- Fylling

Se neste side.

3 - Dør med anslags-
tetning mot terskel

3 - Dør med rustfri, 
uisolert terskel

3 - Dør med 
slepetetning

5 - Sprosse 5 - Sprosse 5 - Sprosse

4 - OK dør med karm 4 - OK dør med profil 
for slagdørs- 
automatikk

8 - OK dør med overlys 
og profil for slagdørs- 
automatikk 

8 - OK dør med 
overlys

3 - Dør med anslags-
tetning mot rustfri, 
uisolert terskel
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Prinsippdetaljer 

System 2074 Designlister 

1 - Dør med L-formet glasslist.

1 - Dør med rektangulær glasslist

1 - Dør med faset glasslist 

7 - Dør med sidelys 

5 - Sprosse4 - OK dør med karm 8 - OK dør med 
overlys

3 - Alternative løsninger 
UK dør, se forrige 
side.

9 - Karmprofil

6 - Møtegående dører
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Fri åpning 

Anslagsgående dør

Dør med klemfri bakkant 

Dør med skjulte hengsler 

Fylling

Innfestingsalternativer 

Karminnfesting med 
justerbar karmhylse. 

Karminnfesting med 
bolt og sveiseplate.

Karminnfesting med 
vrideanker. 

Innfesting av dørparti skal skje 
i en stabil og tilpasset veggkon-
struksjon. Veggtypen bestemmer 
valg av monteringsmetode.  
Antall innfestingspunkter i  
henhold til Sapas anvisninger.

Fylling F2 

1,5 mm aluminiumplate
3,2 mm board
25 mm isolering 
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F3 

1,5 mm aluminiumplate
12 mm sponplate
20 mm isolering 
1,5 mm aluminiumplate

Fylling F4

1,5 mm aluminiumplate
20 mm isolering 
10 mm Sapaspont 

Glass, asymmetrisk plassert
Glasstykkelse 20–54 mm

Glass, symmetrisk plassert
Glasstykkelse 20–30 mm 

139 67 *Fri åpning

Utvendig karmmål 

Veggåpning 

15 15

*  70 ved utskiftbart anslag 

161 67*Fri åpning

Utvendig karmmål 

*  70 ved utskiftbart anslag 

86,5** 67*Fri åpning

Utvendig karmmål 

*    70 ved utskiftbart anslag 
**  89,5 ved utskiftbart anslag 
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Universitetssykehuset i Linköping. Lyse naturfarger og vakre innglassede partier skaper et harmonisk inntrykk. 

Universitetssykehuset i Linköping. 
Arkitekt: Carlstedts Arkitekter i Linköping.

Nordheim Bu- og Behandlingsheim, Haugesund.  
Arkitekt: Opus Arkitekter AS..
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Ved oppføring av helselokaler har Sapa Byggsystem mange 

fordeler som gir forutsetninger for funksjonelle løsninger med 

god design. Glasspartier brukes i både interiør og eksteriør. 

Brannklassifiserte dør- og glasspartier i for eksempel daglig-

stuer, restauranter, kafeteriaer og korridorer finnes i brannklasse 

opptil EI �0/A �0. Rømningsveier kompletteres med beslag i 

henhold til SS-EN 11�� eller SS-EN 1��.

Dagslyset er viktig for et godt arbeidsmiljø. I dype bygninger er 

løsninger med overlys og glasstak med luker som kan åpnes, 

ofte gode løsninger for å fange inn lyset. Lukene brukes da 

også som røykgassluker. Med Sapas utvendige solskjerming 

skaper man bedre kontroll med varmeinnstrålingen.

Sapas løsninger for inngangspartier og rømningsveier er 

utviklet for store belastninger med høy persontrafikk. For kom-

munikasjon, trivsel og sikkerhet er det viktig med gjennomsyn 

i dører og ulike partier. Dørene og glasspartiene oppfyller 

kravene inntil brannklasse EI �0/A �0. Sapas inngangspartier 

kan enkelt kompletteres med adgangskontrollsystemer  

og elektronikk.

Sapas Dørsystemer passer godt til alle helselokaler og 

tilknyttede lokaler. Det gjelder alt fra korridorer, trappehus, 

kontorer, lagerrom og kjøkken til våtrom og toaletter. Dørene 

kan oppgraderes med innbruddshemming uten at det er 

nødvendig å forandre designen.

Sentralsykehuset i Ålesund.  
Arkitekt: Origo Arkitekter, Bergen. 

Referanser 

Sykehus og lokaler i helsevesenet
Når helselokaler planlegges, er helheten viktig. Det er arkitektens oppgave å skape et miljø 

der de ansatte trives og pasientene føler seg bedre. Løsningene skal samvirke for å gi god 

kommunikasjon med korte gangavstander, tydelige skilt og veianvisninger i et trivelig miljø 

med moderne og effektivt utstyr. 

For å forenkle tilgjengeligheten med en dynamisk kommunikasjon har utførelsen av inngangs-

partier, trappehus, heiser og knutepunkter avgjørende betydning. Adgangskontrollsystemer 

som er enkle å håndtere og samtidig gir fullgod beskyttelse for de ansatte og pasientene, 

er viktige funksjoner som skal integreres i helhetsløsningen. 
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Knarvik Senter, Knarvik. 

Tvedtsenteret - kjøpesenter. Arkitekt: Terje Topnesvåg

Lagunen Kjøpesenter, Fana. 
Arkitekt: Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS

Stasjonen, Ålgård. 
Arkitekt: Bygg-kon AS
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Mostein Eiendom, Ålesund. 
Arkitekt: a2b Design AS

Vivikes, Tønsberg. 
Arkitekt: Siv. Ark Thorvald V. Bernhardt

Ålesund Bil, Ålesund. 
Arkitekt: ARC-ESS AS

Oppføring av kjøpesentre er en type prosjekt der Sapa  

Byggsystem kommer svært godt til sin rett. Fasadesystemets  

brede utvalg av dekorprofiler gir rom for variasjonsrikdom i 

fasadens funksjon og utseende. Dekorprofilen Add brukes til 

fasadeløsninger med solskjerming, skilting og belysning.

Sapas løsninger for inngangspartier og rømningsveier er 

utviklet for å klare store belastninger med høy persontrafikk. 

Dørene og glasspartiene klarer krav inntil brannklasse 

EI �0/A �0. Utstillingsvinduer, butikkinnganger, store skyve- 

partier og foldevegger har en stabil konstruksjon som gir  

god sikkerhet.

Sapas Dørsystemer passer til alle lokaler tilknyttet butikker og 

kjøpesentre. Det gjelder alt fra kontorer, trappehus, korridorer, 

lagerrom og kjøkken til våtrom og toaletter. Dørene kan opp-

graderes med innbruddshemming uten at det er nødvendig å 

forandre designet.

Til innglassede torg og handlegater er taksystemet en god  

løsning som oppfyller ønsket om komfort- og røykgassventilasjon. 

Med takpartier i glass skinner dagslyset inn over publikum som 

spaserer på beskyttede torg og gågater.

Referanser 

Kjøpesentre, utstillingslokaler og butikker 
En stadig større del av husholdningenes innkjøp gjøres utenfor bykjernene. Nye kjøpesentre 

vokser opp der kunder lett kan parkere bilen og handle i et stort antall butikker på samme 

sted. Alt samles under tak, og innkjøpsreisen kombineres gjerne med et besøk på en 

restaurant eller kafé. Butikksentre med store utstillingsvinduer langs innvendige gågater 

danner et eget sentrum – en by i byen hvor glassfasader bryter ned grensene mellom ute 

og inne. Bilbutikker er med sine glassfasader åpne døgnet rundt. Spennende belysning og 

utfordrende arkitektur tiltrekker seg oppmerksomhet i bybildet.
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Boligblokk, Kilden i Stavanger. Arkitekt: Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS, Oslo. 

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

Vestskogen Borettslag, Nøtterøy Bolig- og kontorbygninger, Aalborg.  
Arkitekt: Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S. 
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Bjergsted Park, Stavanger  
Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekt AS

Ramsdalen Terasse, Haugesund.  
Arkitekt: Opus Arkitekter AS

BoBra, Ålesund.  
Arkitekt: Kibsgaard-Petersen Siv.Ark.AS

Sapas inngangspartier kan enkelt kompletteres med 

adgangskontrollsystemer og elektronikk. For trivsel og 

sikkerhet er dører og partier med gjennomsyn viktig. Med 

aluminiumprofiler og glass løser vi dette på en elegant måte, 

ikke bare for dørpartier, trappehus og korridordører, men også 

innbruddshemmende og brannklassifiserte dører. 

Terrasser og uteplasser tilpasses samme design med Sapas 

system for glasspartier og terrasseskyvedører. Funksjonene 

i Sapa Byggsystem i aluminium innebærer minimalt 

vedlikehold, noe som verdsettes av både beboere og 

vedlikeholdspersonale.

Referanser 

Boliger 

Leiligheter i boliger med flere enheter har blitt populært for mennesker i alle aldersgrupper. 

Planløsningene minner stadig mer om løsninger i eneboliger. Nye funksjoner finner veien inn 

i leilighetene. Teknisk avanserte løsninger brukes flittig i bygningene, som f. eks. digitale 

systemer for kommunikasjon mellom leilighet og inngangsparti, adgangskontroll, reservering 

av felles vaskerom og informasjon til og fra forvalteren. Trygghet og service har blitt en viktig 

del av det å bo. 
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Läkerol Arena. Ønsker hockeyfansen velkommen den ene dagen og konsertbesøkende den neste. Et samlingssted i byen. 

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

Swedbank Arena i Örnsköldsvik.  
Arkitekt: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB. 
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Apaløkka Idrettshall, Oslo.  
Arkitekt: Sletvold Arkitekter mnal AS

Arenaene skal fungere som samlingssted i mange sammen- 

henger, for eksempel innendørs idrettsarrangementer, trening, 

konserter, musikkshow, konferanser og messer. Svømmehaller 

er også populære møtesteder, med forebyggende helsetilbud, 

svømmekonkurranser, opplevelsesbad, relax, spa og trenings- 

sentre. Kafeer, sportsbarer, restauranter og butikker er vanlige 

komplementer til dagens anlegg. 

Hovedinngangen består ofte av en stor glassfasade som ønsker 

publikum velkommen. Innendørs skaper glassfasadene møte- 

steder fulle av liv og bevegelse. 

Sapas løsninger for inngangspartier og rømning er tilpasset stor 

trafikk og store belastninger. Dørene og glasspartiene oppfyller 

kravene til brannklasse inntil EI �0/A �0. Sapas Dørsystemer til 

øvrige rom som kontorer, trappehus, korridorer, lagerrom, kjøkken, 

våtrom og toaletter kan utformes i samme design slik at man får et 

helhetlig interiør. Dørene kan naturligvis oppgraderes med 

innbruddshemming med samme design.

Referanser 

Arenaer, idrettshaller og svømmehaller

Idrettshaller har i senere år utviklet seg fra relativt enkle anlegg til moderne arenaer med lokkende 

bekvemmeligheter for så vel utøvere som publikum. Slike arenaer, svømme- og idrettshaller tiltrekker 

seg nå et bredere publikum, der hele familien ofte finner givende aktiviteter. 

Atlanterhavsbadet, Kristiansund. 
Arkitekt: Asplan Viak AS
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Bryne Skule. Arkitekt: Arkipartner AS

Ballingsnässkolan i Huddinge, Stockholm.  
Arkitekt: AIX Arkitekter AB. 

Karmsund VGS, Haugesund  
Arkitekt: LINK Signatur Arkitekter as.
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Fryxellska skolan i Sunne.  
Arkitekt: White Arkitekter AB. 

Kastellet Skole i Oslo.  
Arkitekt: div A arkitekter as. 

Ballingsnässkolan i Huddinge, Stockholm.  
Arkitekt: AIX Arkitekter AB. 

Dørsystemene, med sterke, funksjonelle inngangspartier og 

robuste innerdører er godt egnet til forskjellige skolebygninger. 

Dører med glass gir bedre oversikt og er ofte det beste valget 

i et skolemiljø. Glasspartier brukes i både interiør og eksteriør. 

Brannklassifiserte dør- og glasspartier til for eksempel under-

visningsrom, bibliotek og korridorer finnes i brannklasse opptil 

EI �0/A �0. Rømningsveier kompletteres med beslag 

i henhold til SS-EN 1��.

Dagslyset er viktig for et godt arbeidsmiljø. I dype bygninger er 

løsninger med overlys og glasstak med luker som kan åpnes 

ofte gode løsninger for å fange inn lyset. Lukene brukes da 

også som røykgassluker. Med Sapas utvendige solskjerming 

får man bedre kontroll med varmeinnstrålingen. 

Referanser 

Universitet, skoler og barnehager 

Skolen er en av våre viktigste arbeidsplasser. Bygningene skal gi forutsetninger for læring og 

utvikling i et sunt arbeidsmiljø. En skole skal være intim, men likevel åpen og oversiktlig. I skolens 

verden gjenspeiles samtiden av samspillet mellom barn, ungdom og voksne. Her legges grunn-

laget for de verdiene som vi formidler til neste generasjon. Arkitektur og interiørdesign spiller en 

viktig rolle i et miljø som former fremtiden. 
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Sapa Byggsystem

Teknisk veiledning
Vi hjelper dig med svar på dine spørsmål om profilvalg, prosjektering, konstruksjonsløsninger, beregninger 

og prosjekttilpassing. Ring �� �� �1 00.
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