
SAPA FOLDEVINDUSDØR 1086
Høyisolert og tilpasset for store åpninger



En ny foldevindusdør med  
effektiv tetting og meget bra 
varmeisolering. Innovativ teknikk 
gir deg stilrent design og god 
komfort. Døren passer utmerket 
til boliger, balkonger, altaner,  
uterom, restauranter, butikker,  
kiosker og kontorer.

SAPA FOLDEVINDUSDØR 1086
Høyisolert og tilpasset for store åpninger

Foldevindusdøren i aluminium har en unik og smart 
konstruksjon hvor tradisjonelle hengsler erstattes 
med integrerte profilledd. Disse går langs hele rammen 
og fordeler kreftene jevnt og uten risiko for vridning. 
Den innovative funksjonen gir ikke bare stabilitet, 
men også innebygd klembeskyttelse, ubrutte tetnings-
linjer og minimalt behov for justering og vedlikehold. 
Døren går stille og har et rent og pent utseende uten 
synlige skruer.

Døren åpnes enkelt ved at dørbladene foldes 
sammen på utsiden til en pakke. Den presise og myke 
bevegelsen oppnås av et integrert styrespor i topp-
rammen og et kraftig hjulpar som løper på en skinne 
av rustfritt stål.

Optimal tilpassning med skjulte justeringsmuligheter 
gir døren en smidig vandring og en perfekt finish.
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• Kontinuerlige hengsler, samme utseende som vertikal  
tetningslist

• Integrert styring i toppen og integrerte hjul i bunnen

• Rustfri sporskinne

• Justeringsmuligheter på siden

• Espagnoletthåndtak med integrert grep og lås

• Fix-espagnolett i gangdør, for sylinderlås

• Foldefunksjon med 3, 5 eller 7 vindusrammer,  
i utførelsene 330, 550 og 770  

Sapa Foldevindusdør 1086

Glasstykkelse 2- eller 3-lags glass. Opptil 64 mm

Profildybde, maks 86 mm

Rammebredde, maks B 1100 mm

Rammehøyde, maks H 2300 mm

Rammevekt, maks 100 kg

Utførelse Opptil 7 foldedører kan kombineres

Beslag Gangdør: Kan fås med låsbart håndtak.
Foldedør: Integrert kontinuerlig hengsle,  
magnetbeslag låser dørpakken i åpen stilling. 

Hjul og sporskinne Rustfri utførelse

Terskelhøyde Lav terskel: 18 mm 
Høy terskel: 74 mm

Overflatebehandling Pulverlakkering eller anodisering

Regntetthet Lav terskel: Klasse 1A i hht. EN12208
Høy terskel: Klasse 9A i hht. EN12208

Lufttetthet Klasse 4 i hht. EN12207

Motstand mot 
vindlast

Lav terskel: Klasse 2C i hht. EN12210
Høy terskel: Klasse 3C i hht. EN12210

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

Foldevindusdøren finnes i utadslående utførelse og kan fås 
med høy, alternativ lav terskel avhengig av ønsket ytelse. 
Sapa Thermo 86-systemet består for øvrig av Vindu 1086,  
Dør 2086 og Glassparti 3086, alle bygget på samme  
konstruksjon for en enhetlig design.

Integrert spor i topp-
karm for styring

Integrert profilledd, 
eksklusivt fra Sapa

Skjult hjulbeslag i bunnen
Lav terskel: 18 mm

Skjult hjulbeslag i bunnen 
Høy terskel: 74 mm

Varmebilde 

Sapa Foldevindusdør 1086, prinsippdetaljer
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KYM bredde, maks 3508 mm
Fri lysåpning (bredde) = KYM – 487 mm Fri lysåpning (bredde) = KYM – 696 mm Fri lysåpning (bredde) = KYM – 905 mm

Karmyttermål, KYM 

KYM høyde = maks 2461 mm med høy terskel, maks 2456 mm med lav terskel. 
Fri høyde med høy terskel = KYM – 138 mm. Fri høyde med lav terskel = KYM – 82 mm.

KYM bredde, maks 5734 mm KYM bredde, maks 6600 mm

KOMBINASJONSMULIGHETER OG BESLAG
Finn din løsning

Håndtak gangdør, 
kun innside. Låsbart 
Art. nr 16436 h 
Art. nr 16437 v 

Håndtak gangdør, 
inn-/utside. Kan 
kompletteres med 
separat låsesylinder  
Fix 83H h 
Fix 83V v 

Håndtak gangdør, 
inn-/utside. Kan 
kompletteres med 
separat låsesylinder  
16434 h 
16435 v

Håndtak, innside. 
Låsbart 
16469

Sapa Foldevindusdør 1086

Beslag

Systemleverandør Autorisert produsent


