
UTERUM
 Förläng ditt hus och säsong
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Möjligheternas 
rum
Vi erbjuder skjutdörrar för inglasning av uterum, veran-
dor och balkonger. Med våra två olika skjutdörrssystem 
skapar du en inglasning som ger många möjligheter 
utifrån dina behov och önskemål. Du behöver bara fun-
dera på hur du vill använda ditt uterum, ska det förlänga 
säsongen eller vill du mest ha ett extrarum sommartid? 

Alu-Soft passar dig som först och främst vill förlänga 
sommarens varma månader och ge ett ljust uterum som 
suddar ut gränsen trädgård och hus.

Alu-2 har en isolerande förmåga som är speciellt anpass-
at för våren, sommaren och hösten. Det perfekta valet 
för dig som tycker sommaren är för kort och vill njuta av 
en tidig vår och en härligt lång höst. 

Oavsett vilket system du väljer kommer du att få ett ex-
tra rum, skräddarsytt efter dina mått, som du har stor 
glädje av i många år framöver.
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Fördelarna med Alu-Soft och Alu-2 är många. Gemen-
samt för både systemen är dörrarnas täthet mot vind. Vi 
har lagt extra möda åt att skapa dörrar som stoppar vind. 
Kopplingen mellan de olika dörrarna håller värmen inne 
och kylan ute och detta resulterar i maximal täthet och 
lång livslängd. Med våra extra täta skjutdörrar kommer 
du ha glädje av uterummet även när det blåser.

Ytterligare fördelar är att det finns flera smarta tillval till 
båda systemen. Hakregellås för ökad säkerhet och möj-
ligheten att låsa med nyckel från både in- och utsida. Vi 
erbjuder också andra enklare låsalternativ utan nyckel 
om man hellre vill ha det.

En extra myggnätsdörr är ett bra tillval om du vill effektivt 
hålla myggor och andra insekter borta och ändå ha ett 
luftigt uterum.

Lycka till med ditt uterum, du kommer att kunna njuta av 
det i många år framöver!

Skjutdörrarna 
med många 
fördelar
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VALFRI FÄRG 
Beställ någon av våra uterumssystem som färdig bygg-
sats så finns nu möjligheten att få den lackerad i valfri 
RAL-färg. Kostnad för lackering tillkommer.

LÅSPROFIL TILL ALU-2
Ny låsprofil till vårt system för isolerglas - Alu-2. Ett 
cylinder lås med hakregel som går att låsa med nyckel 
både ut- och inifrån. Monteras på karmsidan.

NYHETER!
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Alu-Soft är ett väldesignat skjutdörrsystem för enkel-
glas, vars mjuka och behagliga linjer ger det en elegant 
karaktär. Det tilltalande utseendet, med de avrundade 
kant erna, är ett tydligt bevis på att aluminiumprofiler 
inte behöver vara platta och kantiga. 

De vertikala dörrprofilerna finns att få med integre-
rade draghandtag på in- och utsida. Detta ger, förutom 
greppvänlighet, en fantastisk stabilitet. Alu-Soft passar 
utmärkt för att förlänga sommarsäsongen och är ett 
starkt alternativ för inglasning av uterum, ver andor och 
balkonger.

Räls
Rälsprofilerna, som fönster och dörrar rullar på, finns 
med ett, två eller tre spår. Den patenterade påbyggnads-
rälsen öppnar för möjligheten att fritt välja antal spår. 
Rälsen håller vattnet borta genom dränering och kan 
förses med integrerat droppbleck.
  

Tätning 
Tätningslisten mellan glas och profil är tillverkad i 
EPDM-gummi, som är helt UV-resistent, och tål de 
starkaste klimatväxlingar. De sinnrikt formade profil-
erna, med sina integrerade dubbla tätningar längs alla 
sidor, ser till att hålla blåst och ruskväder på utsidan.

Lås
Som standard levereras snäpplås som endast kan öpp-
nas inifrån. Det finns flera olika typer av nyckellås att 
välja mellan vilka kan monteras såväl ut- som invändigt.

Färger
Alla ytbehandlingar är av högsta kvalitet och helt un-
derhållsfria. Profilerna lagerhålles i färgerna silvermatt 
(natureloxerad) och vit (RAL 9010).

ALU-SOFT

Skjutdörrar med 
de mjuka linjerna
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Karmmått
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1. Hjul
Ställbara kullagerhjul 
av högsta kvalitet. Detta 
garanterar en lång och 
problemfri livslängd.

2. Borstklossar
Dessa placeras över 
och under de ihop-
hakade luckorna och 
fulländar deras tätning 
hela vägen ut till kar-
men.

3. Hakprofiler
Dessa djupt hakande 
profiler med dolda 
borsttätningarna är
förutom designmäss- 
igt, även täthetsmässigt 
på topp.

4. Karm
De dubbla integrerade 
borsttätningarna tätar 
mellan luckor och 
karmprofil runt hela 
partiet.
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ALU-2 är ett skjutdörrsystem med isolerglas som 
vänder sig till dig med höga krav på komfort, kvalité och 
utseende. Dess mjuka och avrundade linjer visar att al-
uminiumprofiler inte behöver vara platta och fyrkantiga. 
Alla profiler tillverkas av underhållsfri strängpressad 
aluminium och är gjorda för 2-glas isolerglas. Isolerru-
tor med energiglas och gasfyllning ger ett mycket lågt 
U-värde och gör att du kan njuta av ditt uterum från tidig 
vår till sen höst, utan kondens och kallras. 

ALU-2 är ett starkt alternativ för inglasning av uterum, 
verandor och balkonger. Dessutom har isolerrutorna en 
märkbar bullerdämp ande förmåga. 

Rälsprofilerna, som fönster och dörrar rullar på, finns 
med ett, två och tre spår. Den patenterade påbyggnad-
srälsen öppnar möjligheten att fritt välja antal spår. 
Rälsen håller vattnet borta genom dränering och kan 
förses med integrerat droppbleck. 

Tätningar
Tätningslisten mellan glas och profil är tillverkad i 
EPDM-gummi, som är helt UV-resistent, och tål de 

starkaste klimatväxlingar. De sinnrikt formade profil-
erna, med sina integrerade dubbla tätningar längs alla 
sidor, ser till att hålla blåst och ruskväder på utsidan.

Lås
Som standard levereras snäpplås som endast kan öpp-
nas inifrån. Det finns flera typer av nyckellås att välja 
mellan, vilka kan monteras såväl ut- som invändigt. 

Bygelhandtag
Som ett komplement till snäpplåset kan ett elegant by-
gelhantag monteras för att lättare skjuta dörrarna. Detta 
kan vara ett bra alternativ för stora dörrar.

Färger 
Alla ytbehandlingar är av högsta kvalitet och helt un-
derhållsfria. Profilerna lagerhålles i färgerna silvermatt 
(natureloxerade) och vit (RAL 9010).

ALU-2

Skjutdörrar med 
isolerglas
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1. Hjul
Ställbara kullagerhjul 
av högsta kvalitet. Detta 
garanterar en lång och 
problemfri livslängd.

2. Borstklossar
Dessa placeras över 
och under de ihop-
hakade luckorna och 
fulländar deras tätning 
hela vägen ut till kar-
men.

3. Hakprofiler
Dessa djupt hakande 
profiler med dolda 
borsttätningarna är
förutom designmäss- 
igt, även täthetsmässigt 
på topp.

4. Karm
De dubbla integrerade 
borsttätningarna tätar 
mellan luckor och 
karmprofil runt hela 
partiet.

27
 m

m



10

Vi är stolta över vår bakgrund. I över 65 år har vi arbetat 
med produkter där glaset är den centrala komponenten. 
För oss är glaset möjligheternas material och vi har haft 
tid att utveckla vårt sortiment och vågar påstå att vi kan 
leverera några av marknadens bästa produkter med gla-
set i fokus. 

Produkterna tillverkas med hantverksmässig exakthet i 
vår fabrik i Stockholm vilket gör att vi känner oss trygga 
med att lämna lång materialgaranti.

Samtidigt som det är framtiden vi siktar mot, så vilar vi 
tryggt på vår historia. Utan erfarenhet kan vi inte nå våra 
kvalitetsmål. Vi vet att våra kunder ställer stora krav på 
kvalité och hållbarhet, vilket präglas av en ständig ut-
veckling och förbättring.  

Våra produkter ska vara lätta att installera oavsett om 
du är proffs, som snabbt och med precision arbetar med 
detta dagligen, eller om du bara ska göra en installa-
tion till dig själv. Slutresultatet ska i alla avseenden bli 
perfekt.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfred- 
ställelse. Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla 
våra produkter skall ge uttryck för vår kvalitet. 

Kundens krav och förväntningar ska uppfyllas eller över-
träffas och kvalitetsarbetet ska präglas av en ständig ut-
veckling och förbättring. Vi strävar efter att göra varje 
beställare till en nöjd kund och varje projekt till en bra 
referens.

Svensktillverk-
ad med lång 
livslängd
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