
Självstängande skjutdörr 
för alla rum

Zon
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Invitrea Zon är en skjutdörr helt i glas. Med stilrena 
och eleganta silvermatta profiler smälter den in i 
rummet och låter glaset komma i fokus. Monter
ing sker i taket eller på väggen. Med en hängande 
skjutdörr behöver du ingen tröskel eller styrskenor, 
på golvet monteras endast en liten rund dörrstyrning 
i rostfritt stål. Invitrea Zon kan även monteras som 
dörr i ett duschutrymme.

Mjukt självstängande dörr
Invitrea Zon rullar tyst och lugnt på de kullagerupp
hängda hjulen. Den är även försedd med en själv
stängande dörrbroms som stänger dörren mjukt och 
försiktigt vilket förhindrar klämskador. Dörrbromsen 
håller även dörren stängd. Som standard monteras 
en dörrbroms men den kan enkelt kompletteras med 
ytter ligare en som då fungerar både när dörren öpp
nas och stängs.

Två mötande skjutdörrar
För en stor dörröppning kan det vara lämpligt med två 
skjutdörrar. Detta är fullt möjligt med Invitrea Zon. De 

två dörrarna rullar på samma spår och dörrbroms
arna förhindrar att dörrbladen slår ihop.

Glas vid sidan om dörren
Om du önskar så går det utmärkt att ha en glasvägg 
vid sidan om skjutdörren. Du kan därmed skapa en 
glasvägg med en skjutdörr i mitten och glasväggar på 
en, eller båda, sidor om dörren.

Passar lika bra på kontoret som i 
hemmet.
Invitrea Zon passar lika bra på kontoret som i hem
met. Alla detaljer är framtagna för att tåla en  
offentlig miljös lite tuffare behandling.

Svensktillverkad med högsta kvalité
Skjutdörren är tillverkad av 10 mm härdat säker
hetsglas för din trygghets skull. Dörrens alla detaljer är 
tillverkade med omsorg för att hålla länge. Materialvalet 
är genomgående av högsta kvalitet.
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