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Låsebeslag
Saxi Typ A leveres med magnetlås som stan-
dard. Der kan tilvælges nøgle- eller cylinder-
lås. Dørtykkelsen er 60 mm, og låsekassen 
monteres centrisk.

Montering
Da hver ordre produceres på basis af de 
modtagne måloplysninger, bliver monterin-
gen enkel. Ved åbninger, hvor bredden over-
stiger 1,8 m, produceres væggen i sektioner 
(ca. 1,2 m). Disse hænges på loftsskinnen og 
er lette at skrue sammen. Det giver en let og 
arbejdsbesparende montering.

Projektering
Du er altid velkommen til at kontakte os for at 
få flere oplysninger. Vi hjælper dig med teg-
ningsgrundlag og projekteringsstøtte. 

Garanti 
Døren leveres med 2 års garanti for mate-
riale- og fabrikationsfejl.

Generel beskrivelse
Saxi Typ A er en klassisk foldedør, der er 
produceret siden 1949. Døren findes i alt 
fra Bruno Mathsson-villaer til børnehaver og 
forsamlingssteder over hele Sverige. Typ A 
kan fås mange forskellige udførelser og stør-
relser efter ønske, både som enkelt og som 
dobbelt dør. 

Konstruktion
Døren består en af stålmekanisme, der kan 
skubbes sammen, hvorpå 3 lag lodrette fyr-
retræslister bygges sammen til en ramme. I 
den øverste del sidder bærevanger af egen 
konstruktion, som løber let i loftskinnen. Fol-
dedøren kan tilpasses til en eksisterende 
karm, hvor vi også tager hensyn til false, 
hvilket betyder, at en almindelig dør kan ud-
skiftes uden indgreb i karmen. Modellen kan 
også fås som dobbeltdør. 

Beklædning 
Døren beklædes som standard med kunst-
læder, men materialevalget kan også tilpas-
ses til kundens ønsker.

Saxi Typ A

Anvendelse   

Bredde (Bs) 0,6 - 7,5 m  
Bredde (Bd) 1,5 - 15,0 m 
Højde (H) 0,7 - 2,7 m 
Indfæstning Loftshængt 
Samlet vægt 7 - 10 kg / m² 
Betjening manuel 
Tilpasning Kan monteres i 
 eksisterende dørkarm

Lydisolering R´w

Feltværdi ca. 18 dB  

* = indfæstningsoverflader (gul markering) 


