Schüco foldedør ASS 80 FD.HI
Høyisolert foldedør i aluminium

En foldedør gir størst mulig åpning
mellom inne- og utearealet. Med
Schüco foldedør ASS 80 FD.HI er
det mulig å ha store dimensjoner
og glassflater. Betjeningen er
komfortabel og glassfeltene foldes
og skyves veldig enkelt til siden.
Dørene kan leveres med folding til
høyre eller venstre, utadslående
eller innadslående, med eller uten
sidehengslet dør. Vår høyisolerte
foldedør har i tester oppnådd en
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Uf-verdi (ramme) ned til 1,7 W/m²K
og en Uw- verdi (med glass) <1,2
W/m²K. En større dybde på den
isolerte sonen, en ekstra midtpakning i karmen, og bruk av glassfalsisolasjon, bidrar til disse gode
resultatene. I tillegg overbeviser
dørsystemet med sin gode tetthet
og god innbruddsikring gjennom
lås i topp- og bunnprofil.
Foldedøren Schüco ASS 80 FD.HI
har mange variasjonsmuligheter

som for eksempel tilpassede
terskelløsninger, stort fargevalg på
profiler, avrundet eller rette
kantprofiler. De høyisolerte
dørprofilene er av aluminium og
derfor er vedlikeholdet svært
enkelt. Ingen skraping, pussing og
maling. Schüco foldedører kan
brukes i både næringsbygg og
private boliger.

Schüco foldedør ASS 80 FD.HI
Høyisolert foldedør i aluminium
Fordeler og egenskaper
Høyisolert: Uw- verdi < 1,2 W/m²
Smale synlige profilbredder 112 mm
(sett utenfra), snitt gjennom to dørblad
Byggedybde 80 mm
Et dreie-vippe vindu i serien Schüco
AWS 70 BS.HI kan integreres i dørbladet på innadslående dør
Maksimal vekt er 100 kg per dørblad
Ved feltbredde på 1,2 m kan høyder
opptil 3,0 meter realiseres

Døren kan leveres med omløpende karm
eller flat terskel med brutt kuldebro
Aluminium for enkelt vedlikehold - ingen
pussing, skraping og maling
Mulighet for forskjellige farger inn- og
utvendig
Fargeutvalg: Lakkert i RAL-farger eller
elokserte overflater
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