Saxi Type A

Generelt

Låsbeslag

Tilpassing 		

Saxi Type A er en klassisk foldedør som har
blitt produsert siden1949. I Sverige finnes
døren i alt fra den berømte møbeldesigneren Bruno Mathssons villaer til førskoler og
samfunnshus rundt om i hele landet. Type A
finnes i mange forskjellige modeller og størrelser etter behov – både som enkel og dobbel dør.

Saxi Type A leveres med magnetlås som
standard. Som tilvalg fås også nøkkel- eller
sylinderlås. Dørtykkelsen er 60 mm, og låskassen monteres sentrisk.

Bredde (Bs)

0,6 - 7,5 m

Bredde (Bd)

1,5 - 15,0 m

Høyde (H)

0,7 - 2,7 m

Montering

Takhengt

Totalvekt

7 -10 kg / m²

Konstruksjon
Døren består av en sammenfoldbar stålmekanisme. På stålmekanismen settes tre lag
med loddrette furulister sammen til en stamme. I den øvre delen finnes det bærevogner i
egen konstruksjon som går lett i takskinnen.
Foldedøren kan tilpasses til en eksisterende
karm, der vi også tar hensyn til falser – det vil
si at en vanlig dør kan erstattes uten at det
må gjøres inngrep i karmen. Modellen finnes
også som pardør.
Kledning
Døren kles som standard med kunstskinn,
men materialvalget kan også tilpasses etter
kundens behov.

Montering
Monteringen blir enkel siden hver bestillingen
produseres etter målopplysninger fra kunden. Er åpningen bredere enn 1,8 meter, blir
veggen produsert i seksjoner (cirka 1,2 meter). Disse hektes fast i takskinnen og skrues
enkelt sammen. Dette medfører en enkel og
arbeidsbesparende montering.
Prosjektering
Ta gjerne kontakt dersom du ønsker nærmere informasjon. Vi bistår gjerne med skisser
og prosjekteringshjelp.
Garanti
Døren leveres med 2-års garanti for materialog fabrikasjonsmangler.

Saxi Vägg AB
Åkerivägen 3

Tlf.: +46(0)302 22990

E-post: info@saxi.se

SE 443 61 Stenkullen, Sverige

Faks: +46(0)302 22419

Internett: www.saxi.se

Styring

manuell

Tilpasning

Kan monteres i
eksisterende dørkarm

Lydreduksjon

R´w

Feltverdi

ca 18 dB

* = monteringsflater (gul markering)

