Elegant
Glasdörren som släpper in ljuset

Glasdörren som släpper in ljuset
Invitreas glasdörr Elegant släpper in ljuset i ditt rum även
när den är stängd. Låt ljuset flöda fritt och ge rummet en
rymd som inte är möjlig med en traditionell dörr. Elegant
är helt i glas och har ingen ram. Den blir mer än bara en
funktion - en inredningsdetalj som förändrar rummet.
Invitreas helglasdörr finns även i dubbelfrostat utförande.
Den dubbelfrostade glasdörren är speciellt framtagen för
att användas till toaletter och badrum, rum som ofta har
ett begränsat naturligt ljusinsläpp. Glasdörren skyddar
mot insyn och välkomnar samtidigt ljuset utifrån på ett behagligt sätt.

Elegant även som pardörr
Invitreas glasdörr kan även levereras som pardörr. Den
ena dörren är försedd med kantregel upp- och nertill och
öppnas vid behov. Den passiva dörren kan vara bredare,
smalare eller lika bred som den aktiva, du väljer.

Passar lika bra på kontoret som i hemmet

Invitreas glasdörr passar lika bra på kontoret som i hemmet. Alla detaljer är framtagna för att tåla en offentlig miljös lite tuffare behandling. De smäckra gångjärnen är konstruerade för att öppnas och stängas ofta varje dag under
många år.

Komplett dörr

Elegant med aluminiumkarm

Elegant levereras alltid komplett med gångjärn och
låshus. Låshus och gångjärn finns i två olika varianter
och båda kan levereras i färgerna silvermatt och vit.
Det klassiska runda gångjärnet finns även som högblank. Båda gångjärnen är mönsterskyddade. Låshus
et levereras med låskista för innerdörrar (Abloy 2014).
Komplettera sedan med valfria handtag, nyckelskyltar
eller toalettlåsningar. Glasdörren är tillverkad av 10 mm
härdat säkerhetsglas för din trygghet.

Som alternativ till träkarm finns en karm i aluminium.
Karmen kan levereras komplett i silvermatt eller vitt utförande. Denna lämpar sig om du ska montera dörren i
en miljö med hög fuktighet som till exempel en ångbastu.
Karmen kan även monteras mitt i en glasvägg i exempelvis
en kontorsmiljö för att få en dörr i ett fast glasparti. Ovanför karmen kan glas upp till tak monteras.

Byt ut befintlig dörr
Om du redan har en dörr monterad i en nordisk standardkarm kan du enkelt byta ut dörrbladet till ett i glas. Väljer
du det runda gångjärnet byter du dörren utan ingrepp i den
befintliga karmen. Utbytesdörrar finns till karmmodulmåtten 7x21, 8x21, 9x21 och 10x21.

Elegant med träkarm
Elegant kan levereras med komplett träkarm. Den vitmålade kvistfria träkarmen är försedd med en ljudisoler
ande dämpningslist. Karmen finns i modullmåtten 7x21,
8x21, 9x21 och 10x21.

Möjligheter
Om du har behov att öka låssäkerheten på kontoret finns
det flera lösningar. Ett enkelt alternativ är att förse dörren med elektroniskt kodlåshandtag. Kräver inga extra ingrepp i varken dörr eller karm. Låshuset är förberett för
låskistor som möjliggör användandet av Assa- eller Eurocylinder. Genom att uppgradera låshuset och förse det
med låskista Abloy 2016 får du en vändbar låskista för
låscylinder. För ökad ljuddämpning finns en tröskel i ek
för både trä- och aluminumkarm. Det finns även en dörrstängare för glasdörr.
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