
Skyvedør og -vindu for hagestuer lang
sesong, isolerglass m/kald profil

Profil isolerglass
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Bruksområder:
Halvisolerte hagestuer
Andre formål der en trenger en enkel
skyvedør med noe isolering

Profilsystem:
Uisolert smalprofilsystem i hel aluminium
Kan deles opp til 4 dører/vinduer som går
bak hverandre.

Glasstyper:
18mm herdet isolerglass med energiglass
og argon

U-verdier:
Isolerglass = 1,7 
Total U-verdi er noe høyere

Overflatebehandling:
Pulverlakkert eller natureloksert

Fargevalg:
Pulverlakk hvit RAL 9010
Natureloksert matt sølvgrå
Andre farger i RAL - kode lakkeres etter
avtale (tilvalg)

Lås – Håndtak
Fast håndtak både innvendig og utvendig
Fjærbelastet låseknapper innvendig.
Sylinderlås med nøkkel utvendig (tilvalg)

Mål
Dørhøyder opp til 2300 mm
Dørbredder opp til 6000mm

Vinduer
Lages i samme profiler som dørene.
Monteres med 900-1000mm vegg under
skyvevinduet.
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Håndtak innvendig og utvendig

Sylinderlås

Låseknapp innvendig
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Enkel skyvedør/vindu 2 spor

2-delt skyvedør/vindu 2 spor

3-delt skyvedør/vindu 3 spor

4-delt (2+2) skyvedør/vindu 2 spor                         4-delt skyvedør/vindu 4 spor

5-delt (2+3) skyvedør/vindu 3 spor

6-delt (3+3) skyvedør/vindu 3 spor
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Bøcon AS. Kvålkroken 8. Ganddal 4323 Sandnes. 
Tlf  51 95 88 30 E-post: salg@bocon.no  
www.bocon.no

Karmbredder:

2-spors profil - 47 mm
Brukes på enkel skyvedør, 2-delt  og 
4-delt (2+2) skyvedører

3-spors profil - 80 mm
Brukes på 3-delt, 5-delt og
6-delt (3+3) dørfelt

4-spors profil - 108 mm
Brukes på 4-delt og 8-delt (4+4) dørfelt

Hjul:

2 hjulklosser med 1 hjul i hver dør
Ved stor dørbredde dobles antall hjul
Ikke justerbare hjul
Vekt inntil 100 kg pr dørblad.

Tetninger:

Nylon børstelister i alle tettinger både
horisontalt og vertikalt.
Børsteklosser tetter karmen i over- og
underkant der dørene overlapper.

Montering av karm:

Døren lages på samme mål som åpningen,
og karmen skrues direkte inn i åpningen.
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Snitt topp karm

Snitt bunn karm

Snitt skjøt dører

U-profil med  håndtak og lås

Bøcon_4s_Profil_Isoler_2019  27.05.19 13:55  Side 5


