ALU DOUBLE
UW = 1.6 W/M²K*
LETTE SKYDEDØRE OG -VINDUER
1. UDGAVE - JANUAR 2021

ALU DOUBLE
Med vores nye ALU DOUBLE Skydedøre og vinduer med brudt kuldebro, kan du få forlænget
udesæsonen med adskillelige måneder.
ALU DOUBLE er med brudt kuldebro og som
standard med 24 mm termoruder. Til trods for dette,
har vi fået fastholdt, et meget slankt og elegant profil.
Med denne delvist isolerede profil er det lykkedes at
udvikle et produkt, der både er slankt og elegant,
men samtidigt er så isolerende, at udestuen kan
opvarmes og bruges det meste af året.
Mål tilpasset den enkelte byggesag.
ALU DOUBLE partierne bygges efter dine mål med 2
til 4 spor dvs, 2 til 8 døre.
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ALU DOUBLE er et bundkørt system, med en kun 50
mm høj, isoleret bundskinne. Bundskinnen kan
sagtens sænkes omkring 30 mm i forhold til gulvet
indvendigt.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Omløbende karm
Slanke profiler, elegant design
Justerbare hjul
4 standard RAL-farver
Op til 595 cm bred ud af en skinneprofil
Monteringsmateriale i RAL-farve
Lavenergiglas, standard 24 mm (kan levere
med op til 32 mm lavenergiglas)
Dørbredde op til 2000 cm
Integreret indvendig vippelås
Mulighed for udvendig nøglelås
Tilpasning mulig

*dimensioner: 2720mm x 1850mm;
UG: 1.0W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Anvendt profilkombination:
INF010-INF020 | INF010-INF021

TEKNISKE FUNKTIONER

Snit i 3 spors bundskinne:

System: 3 kammer system med kuldebrudte profiler.
Størrelse: Partiet har normalt en max. bredde på
595 cm, men kan godt udføres større.
Hjul: Hjulene leveres som 22 mm rustfri kørehjul
med lukkede nålelejer og er stilbare i højden.
Lås: Leveres som standard med indvendig vippelås.
Kan sagtens suppleres med udvendig nøglelås.
Sprosser: Der er mulighed for indtil flere vandrette
sprosser, alt efter dine ønsker.
Spor: Der kan tilbydes 2, 3 og 4 spor. Dette giver
mulighed for helt op til 8 døre, da systemet godt kan
udføres således at dørene mødes på midten (4 til
hver side).
Glas: ALU DOUBLE forsynes som standard med en
24 mm termorude. Desuden kan selvfølgelig tilbydes
hærdet glas, solafskærmende glas mv.
Tætninger: Tætning mellem glas og profiler, udføres
i EPDM-gummi.
Tætninger mellem døre og spor udføres med dobbelt
EPDM-gummilister.

Standardfarver: (fås også 2 farvede)
RAL 7016 Antracit grå mat struktur
RAL 9005 Sort mat struktur
RAL 9007 Grå mat struktur
RAL 9010 Hvid mat struktur

Med vores ALU DOUBLE Skydedøre med brudt kuldebro,
kan du få forlænget udesæsonen med adskillelige måneder.

