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LANGT MERE END KUN ET VINDUE

Solarlux
foldedøren:
Maksimal åbning fra
stuen til terrassen!

LANGT MERE END
KUN ET VINDUE
Maksimal lysgennemstrøm
Den skræddersyede foldedøren fra Solarlux åbner op for store
glasfronter, der kan åbnes næsten 100 %. I modsætning til en
klassisk skydedør, hvor der fortsat er en stor glasflade tilbage,
foldes de enkelte elementer i vores foldedør til side som en
smal panelpakke – hvilket resulterer i en storslået og ubegrænset udsigt.
Det giver maksimal frihed i design og udformning og tillader
individuelle løsninger, der er nøje tilpasset dine behov.
Som fx store og brede åbninger fra stuen og ud i haven eller
som fleksible løsninger i din udestue – en foldedør giver utallige
muligheder. Lad dig inspirere og opdag spændende ideer, der
kan realiseres i din bolig.
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ET SYSTEM, MANGE MULIGHEDER
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Maksimal designfrihed
Oplev den højeste fleksibilitet: Solarlux glasfoldevægge har

01

ET SYSTEM,
MANGE MULIGHEDER

Få opfyldt din drøm om en

ER DU PÅ UDKIG

01 Hjertet i din udestue:

talrige åbningsvarianter: De kan åbnes indad eller udad, mod

Som element i din ude-

venstre eller højre eller begge dele samtidigt. De enkelte gla-

stue giver foldedøren

selementer kan åbnes så godt som hele åbningsfladen og lukkes

maksimal gennemsig-

igen med kun nogle få, enkle håndgreb. Takket være den gen-

tighed og en stor åbning

nemtænkte teknik kan selv ekstra store glaselementer bevæges

for verdenen.

nemt og næsten lydløst. Integrationen af dreje/vippe-paneler og

EFTER YDERLIGERE
INSPIRATION? BESØG:
SOLARLUX.DK

vindueselementer giver ekstra store designfrihed.
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03

02 Alternativer til det klassiske vindue: De fleksible
glaselementer skaber tærskelfrie overgange.

ny boligfornemmelse

03 Enkel åbning og lukning: De slidestærke løbevog-

Talrige muligheder i design, materialer og farver gør foldedøren

ne sørger for komfortabel betjening.

til et ægte multitalent. Systemet er lavet i aluminium, træ eller
i en kombination af træ og aluminium og kan tilpasses perfekt i

04 Som rumdeler, alternativ til en terrassedør eller

husets stil og arkitektur. Desuden giver de forskellige åbnings-

som transparent poolindglasning: Foldedøren kan

varianter dig maksimal frihed i udformningen. Også anvendel-

bruges til det hele.

sesmulighederne kan ikke være mere alsidige – se bare eksemplerne i denne brochure.
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EN R.EVOLUTION INDEN FOR FOLDEDØRE

EN R.EVOLUTION INDEN FOR FOLDEDØRE
30 års ekspertise forenet

Ecoline
··Indbygningsdybde 67 mm
··Op til 3 m høje og
1 m brede paneler

i kun ét produkt

··Vægt op til 90 kg

I over 30 år har foldedøren været hjertet i Solarlux’ produktpa-

Highline

lette. Vores mangeårige erfaring i design, udvikling, produktion
og montering har resulteret i et endnu mere fleksibelt produkt
– med et resultat, der vækker begejstring!
De enkelte glaselementer kan åbnes og lukkes med den største
lethed takket være forbedrede løbevogne. De slanke profiler
med en synlig bredde på kun 99 mm giver desuden dit hjem
endnu større gennemsigtighed og lethed. Endvidere opfylder
den nye foldedør kravene i passivhusstandarden med varmeisoleringsværdier på ned til 0,8 W/m2K. Foldedøren kan leveres
med to forskellige indbygningsdybder: Ecoline og Highline.
100 % ÅBEN, 100 % SIKKER, 100 % TÆT
Selvfølgelig opfylder den optimerede foldedør alle krav, der
stilles i de bedste europæiske sikkerhedsstandarder.
Også med hensyn til tæthed overbeviser foldedøren med top
resultater: Når foldedøren er lukket, holder den kulde, vind
og regn ude. Den har en høj isoleringsgrad og byder i lukket
tilstand på behagelig varme indenfor selv på kolde dage. Talrige
tester af modstandsevnen mod slagregn og vindtæthed samt
den tekniske videreudvikling gør foldedøren fra Solarlux til et
moderne alternativ til den traditionelle terrassedør.
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··Glastykkelser fra 5 til 36 mm

··Indbygningsdybde 84 mm
··Op til 3,5 m høje og
1,1 m brede paneler
··Vægt op til 110 kg
··Glastykkelser fra 22 til 60 mm

NÆRMERE TEKNISKE
DETALJER KAN FINDES
PÅ DIE-GLASFALTWAND.DE

DINE FORDELE | OM SOLARLUX

DINE FORDELE

OM SOLARLUX

Unikke løsninger til ethvert behov

Fascinerende løsninger i glas

TAG OS MED I PLANLÆGNINGEN

TESTET KVALITET

HURTIG OG ENKEL MONTERING

I mere end 30 år har Solarlux stået for skræddersyede foldedør,

Vil du gerne vide, hvordan en foldedør

Kvalitet ”Made in Germany”: Alle Solarlux-

Højeste komfort på byggepladsen: Inno-

tilbygninger og facadeløsninger. Præcision i forarbejdningen,

ville se ud på dit hus? Vi tilbyder gratis og

produkter testes løbende og bliver

vativ beslagteknik sikrer enkel justering

teknisk ekspertise og høje krav til design og funktionalitet har

uforpligtende rådgivning. Et finmasket net

kontinuerligt videreudviklet. De har alle

af hele foldedøren og dermed hurtig mon-

været familiefirmaets ledetråde lige siden, det blev grundlagt.

af autoriserede forhandlere sørger for den

certifikater fra anerkendte testinstitutter

tering. Det skaffer ikke alene maksimalt

Produktionen af hvert enkelt system foregår i selskabets om-

bedst mulige support af hele byggeprojek-

i ind- og udland. Talrige udmærkelser ga-

justeringsspillerum, men sørger også for

kring 55.000 m2 store produktionshaller og er garanteret ”Made

tet – fra idé til overdragelse af nøglerne.

ranterer desuden et fremragende design.

hurtig og smidig projektafvikling.

in Germany”. Bæredygtige produktionsprocesser, enestående
kvalitet samt opfyldelse af individuelle kundeønsker har altid
haft højeste prioritet.
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