FASADPARTIER
EXTEND FOLD → EXTEND SLIDE

VIKDÖRRAR → SKJUTDÖRRAR
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Stäng inte in din utsikt
Det finns ingen anledning att begränsa din vackra utsikt
till ett litet fönster. Med ett stort glasparti skapar du en
unik panoramavy där du kan njuta av naturens säsongsvariationer från ditt eget vardagsrum. Du kan gå barfota
och se löven virvla runt i ett magiskt höstlandskap och
du kan vandra runt i morgonrocken mitt i en vinande
snöstorm. När våren kommer kan du öppna upp din
fasad och låta trädgården bli en naturlig del av ditt
vardagsrum och du kan känna doften av sommar i hela
huset.
Med en glasfasad stänger du bara ute kylan, men ljuset
och känslan av att vara utomhus bevaras. Och varje dag
när du tittar ut har n aturen gett dig nya vackra inredningsdetaljer att njuta av.

Innehåll:
Fasadpartier 3 → Vikdörrar 4
Skjutdörrar 6 → Tillval 8
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Öppna upp fasaden!

…typer av
fasadpartier
Med våra fasadpartier kan du öppna upp hela huset och
skapa en flytande gräns mellan din inom- och utomhusmiljö. Vi har både vikbara och skjutbara partier - alla
gediget tillverkade i aluminiumprofiler och med mycket
låga U-värden. Allt för din känsla och komfort.

Vikdörrar

Skjutdörrar

Med våra vikdörrar maximerar
du ditt vardagsrum, sovrum
eller kök med en härlig utekänsla.
Med en glasfasad av vikdörrar
maximerar du den öppningsbara
ytan och skapar ett öppet
panorama ut mot naturen.

Med skjutdörrar får du stora
härliga glasytor och en flexibel
gräns mellan ute och inne. En
skjutdörr stjäl inget utrymme
av ditt rum när du öppnar den
och ger smidig åtkomst till din
utemiljö.
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Extend Fold

Extend Fold öppnar upp din fasad och förenar ute med inne. Dessa dörrar
kan genom att samla samtliga delar på ena sidan öppnas upp till cirka 90% av
partiets fulla bredd och kombinationerna och valmöjligheterna är många.
Du väljer om du vill ha inåt- eller utåtgående, välj från två till sju dörrar som

”ETT FLEXIBELT RUM SOM BÅDE ÄR LÄTT ATT TRIVAS I OCH
ATT UMGÅS I. EN INVESTERING I LIVSKVALITET HELT ENKELT”

Vikbara glasdörrar
Öppna upp mot horisonten
→ För dig som vill ha möjlighet att helt öppna upp ytterväggen ut mot trädgården eller uteplatsen så är vikdörrar ett fantastiskt alternativ. Övergången mellan ute och inne blir helt
flytande och du kan med ett enkelt handgrepp förvandla ditt rum till något helt annat.
Sommartid kan du enkelt förstora rummet genom att öppna upp fasadpartiet och vintertid
kan du njuta av inomhusvärmen utan att för den skull behöva göra avkall på utsikten.
Våra vikbara fasadpartier har extremt god värmeisolering och är fullt ut anpassade efter
klimatet i Norden. Profilerna har bruten köldbrygga, vilket gör att kylan utifrån inte leds in i
rummet.

Övrigt:
Karmen i aluminium, levereras i fyra delar som enkelt skruvas ihop på plats och monteras med
drevmån i öppningen. Därefter sätts dörrarna in och slutligen glasas dörrarna på plats.
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du efter eget önskemål anpassar hur många som ska öppnas åt höger
respektive vänster. För att slippa vika upp dina dörrar så fort du ska ut
och hämta in tvätt eller vattna blommorna så kan du även få en integrerad
gångdörr som självklart kan förses med såväl in som utvändig låsning.

Högisolerad vikdörr,
upp till 7 m lång.
U-värde = ner till 1,2

Extend Fold

Invändiga manöverhandtag

Antal dörrar:
Höjd:
Bredd:
Kulör:

Passar till Extend Fold och ingår när du köper
ditt fasadparti.

Handtag:
Låsning:
Glastyp:
U-värde:
Tillval:

2-7 st beroende på bredd
1 500 - 2 600 mm
1 000 - 7 000 mm
*9006 Silver Metallic, *9007 Mörk Silver Metallic
*9010 Varmvit, *9016 Trafikvit, *7035 Ljusgrå
**9005 Svart Matt 30, **7016 Grafitgrå.
Invändigt manöverhandtag ingår.
Tillval, välj mellan standard eller ASSA.
Isolerglas. 3-glas (44 mm). Alltid härdat
personsäkerhetsglas.
3-glas, ner till 1,2 W/m²K i hela konstruktionen***
Valfri RAL-kulör eller strukturfärg Gris 900 Sablé.
Utvändigt dörrhandtag eller lås. Låg oisolerad tröskel.

*Ralfärg med 70-glans. **Ralfärg med 30-glans.
***U-värdet avser hela konstruktionen med ett mått på 3 000 x 2 100 mm, beräknat av RISE (tidigare SP).
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Extend Slide
Extend Slide är valet för dig som vill släppa in
maximalt med ljus genom ditt fasadparti. Med sina
smala profiler skapar det fantastiska glasytor och
är helt rätt för dig som älskar ljus.
Trots det smala och smidiga profilsystemet är
det ett mycket stabilt parti som lätt glider fram
längs med en över- och underskena.
Hela konstruktionens låga U-värde på 0,9 vittnar
om att detta är en kvalitetsprodukt anpassad för
bistra, nordiska vintrar.
Extend Slide kan beställas som två- eller tredelat
parti. Vi har också valt att befria dig från valet
om höger eller vänster del av partiet ska vara
öppningsbart. Med Extend Slide är alla dörrar
öppningsbara och kan skjutas åt såväl höger som
vänster.

Mittpostprofil endast
26 mm bred.
U-värde = ner till 0,9

Skjutbara glasdörrar
Öppna upp rummet med skjutdörrar

→ En högisolerad skjutdörr i din yttervägg är lösningen för dig som gillar stora, fria glasytor. Våra skjutbara
fasadpartier kan tillverkas med bågstorlekar ända upp till 6 meters bredd. Minimala profiler ger ditt rum
maximalt ljusinsläpp.
Samtliga partier är försedda med säkerhetsglas som standard och med ett lågt U-värde på hela
konstruktionen för att klara de högt ställda kraven som finns på dagens byggande.

Övrigt:
Aluminiumkarmen levereras i fyra delar som enkelt skruvas ihop på plats, därefter monteras karm i öppningen
och dörrarna lyfts på plats. Dörrarna kommer alltid färdigglasade från fabrik oavsett storlek.
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”GE DITT VARDAGSRUM, SOVRUM ELLER KÖK EN HÄRLIG
UTEKÄNSLA. ETT ÖPPET PANORAMA UT MOT NATUREN”

Extend Slide

Invändiga manöverhandtag

Antal dörrar: 2-3 st beroende på bredd.

Passar till Extend Slide och ingår när du
köper ditt fasadparti.

Höjd:
Bredd:
Kulör:

Handtag:
Låsning:
Glastyp:
U-värde:
Tillval:

1 800 - 2 500 mm
1 500 - 6 000 mm
*9006 Silver Metallic, *9007 Mörk Silver Metallic
*9010 Varmvit, *9016 Trafikvit, *7035 Ljusgrå
**9005 Svart Matt 30, **7016 Grafitgrå.
Invändigt manöverhandtag ingår.
Tillval, välj mellan standard nyckellås eller ASSA.
3-glas isolerglas (48 mm).
Alltid härdat personsäkerhetsglas.
Med 3-glas, ner till 0,9 W/m²K i hela konstruktionen***
Valfri RAL-kulör eller strukturfärg Gris 900 Sablé.
Utvändiga manöverhandtag eller lås.

*Ralfärg med 70-glans. **Ralfärg med 30-glans.
***U-värdet avser hela konstruktionen med ett mått på 4 000 x 2 500 mm, beräknat av RISE (tidigare SP).
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Tillval vik- och skjutdörrar:
Minnesregel för U-värdet
Lågt U-värde = hög isoleringsförmåga.
Högt U-värde = låg isoleringsförmåga.

Kulör
Glas

Alla våra partier i aluminiumutförande kan
fås i samtliga kulörer på RAL-skalan.

Alla våra partier har härdat säkerhetsglas på
in- och utsida som standard.

Som standard ingår 9006 Silver Metallic 70-glans,
9007 Mörk Silver Metallic 70-glans, 9010 Varmvit 70-glans,
9016 Trafikvit 70-glans, 7035 Ljusgrå 70-glans,
9005 Svart Matt 30-glans och 7016 Grafitgrå 30-glans
när du köper ett fasadparti från oss.
Men utöver detta kan du välja mellan hundratals kulörer i
RAL-skalan eller strukturfärgen Gris Sablé. Du kanske vill
att partiet ska matcha husets färg? Eller så vill du att det
ska sticka ut!

Vi har ett stort urval av glassorter, som mot förfrågan
kan anpassas efter dina önskemål:
→
→
→
→
→

Solskyddsglas
Laminerat glas för UV-skydd
Självrengörande glas
Ljudreducerande glas
Dekorglas m.m.

Utvändiga manövereller dörrhandtag och lås
Passar till Extend Slide och Extend Fold.

Lamellgardiner
Till samtliga våra partier kan du
måttbeställa lamellgardiner.
Lamellgardinerna kan fås i många olika färger och
manövreras enkelt med en kedja och ett snöre som
placeras på lämplig sida.

Kontakta oss på WCW så hjälper vi dig!
Hitta din återförsäljare: www.westcoastwindows/aterforsaljare
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