
Profilsystem:
74mm eller 84mm

Färgprofil (kropp):
Vit Ral 9016

Användningsområde: 
Lyftskjutdörrar

Karmhöjd:
174mm

Båghöjd:  
70mm

Tröskel+båghöjd:  
138mm 

Bågpost:
85mm

Min mått: 
1600*1900mm

Max mått:
4500*2300mm

Beslag:
Siegenia/Winkhaus/Hauta 

Tillval:    
Motståndsklass RC1-RC3  
Comfortstängning (över 200kg/dörr)   

Handtag:  
Låsbart handtag ingår (ej oval cylinder)

Tillval:  
Handikappanpassade handtag 

Glas:
Glaspaket mellan 46-50mm beroende på profilsystem
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard  

Tillval:
Mellanglas spröjs 18,26mm och 45mm, en- eller tvåfärgad 
Ornamentglas/Råglas   
Säkerhetsglas   
Solskyddsglas   
Ljudglas 

Övriga tillval:
Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)  
Aluminiumbeklädd utsida    
Polyretanskummad sandwich fyllning   
Magnetkontakter 
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www.smartafonster.se

Högisolerat lyftskjutdörr

Slank design och
maximalt ljusinsläpp

Låga trösklar och 
hög komfort

Svensktillverkade kvalitetsfönster sedan 1986



Perfekta länken mellan inom- och utomhus

Lyftskjutdörrar släpper in ljus och ger fri utsikt. De 
sätter en karakteristisk prägel och skapar med sin 
platsbesparande design nya generösa planlösningar 
för högre boendekvalitet. Dörrar som dessa med 
stor glasyta blir den perfekta länken mellan inom- 
och utomhus.    

Ett dörrsystem som är uppbyggt på samma grunder 
som våra fönster, vilket gör att det är enkelt att 
kombinera fönster och dörrenheter. Kan fås med 
skjutdörrdörr vänster eller höger. 

Smartline lyftskjutdörr är baserat på ett byggdjup på 
174mm för spårprofilen och dörrdjupet på 74mm. 
Ett energibesparande skjutdörrsalternativ som 
tillåter glastjocklekar på 46mm. 5 kammarsystem, 
plus många isolerglaskombinationer ger värmeisol-
ering med värden ned till passivhusnivå. I 3-glas 
utförande (0.6) hamnar u-värdet på hela skjutdörr-
skonstruktionen på 0.82. 

Innovativt tätningssystem garanterar maximalt skydd 
mot vind och slagregn samt optimal ljudisolering. 
Det beprövade 3-punktslåssystemet ger inbrottssäk-
erhet i motståndsklass 1 till 3 (RC1-RC3). Detta är 
ett profilsystem  som erbjuder funktionalitet men 
som även har ett stort utrymme för individuella 
designkrav.

Den perfekta 
länken mellan inom- 

och utomhus.    

“
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1. Profilsnitt

Smarta fönster för alla


