
Foldedørssystem i aluminium 

Med foldedører fra Schüco kan komplette 
glassvegger åpnes nesten helt. Foldedøren 
Schüco ASS 70 FD består av glassfelt som 
enkelt kan foldes og skyves til siden. 
Dørbladene består av smale, avrundede 
aluminiumsprofiler som tåler store 
glassfelt. Døren kan leveres med folding til 
høyre eller venstre, utadslående eller 
innadslående og med eller uten sidehengs-
ling. Den passer til både næringsbygg og 
privatboliger. Avhengig av anvendelsen er 
det to varianter tilgjengelig:

Godt isolerte folddører for yttervegg
Dørbladpakkene til denne varmeisolerte 
døren kan enkelt foldes innover eller 
utover og skyves mot høyre og/eller 
venstre. Døren ruller da nesten lydløs på 
løpevogner. Den føres sikkert både oppe 
og nede. Det gir en perfekte forbindelsen 
mellom ute og inne.

Uisolert foldedører for innvendige 
skillevegger
Hvis du vil ha muligheten til å skille av et 
område inne i huset eller i bygningen,
 f.eks. møterom fra åpent landskap eller 
kjøkken fra oppholdsrom, er den uisolerte 
foldedøren det beste valget. For å utvide 
stuen eller kontorlokalet kan foldedøren 
åpnes helt.                                 

Alle foldedørssystemene overbeviser med 
lett og enkel håndtering. 

•     Lett materiale
•     Smale profilbredder
•     Optimal lydisolering 
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Produktfordeler

•     Isolert foldedør med u-verdi ned til 1,2 W/m2K
•     Kombineres i opp til seks seksjoner med mulighet for flere ved spesialkonstruksjon 
•     Egnet til både næringsbygg og privatboliger
•     Kan også brukes til innglassing av balkonger
•     Kan leveres med folding til høyre eller venstre,     

         som innadslående eller utadslående dør
•     Slagregntetthet inntil klasse 9A iht. NS EN 12208
•     Innbruddssikkerhet klasse RC 2 (WK2)
•     Vindbelastning iht. EN 12210 opp til klasse B3/C3
•     Slagregntetthet iht. EN 12208 opp til klasse 8A/9A
•     Lufttetthet iht. EN 12207 opp til klasse 3 
•     Innbruddssikkerhet iht. EN 1627 opp til klasse RC 2

  

Tilslutningsprinsipp, foldesystem 

* Maks. gulvnivå 60 mm 

Åpningsvarianter 


