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 Skjutbara och vikbara väggar, dörrar och fönster

LJUS, LUFT  
OCH UTRYMME
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VIKBARA VÄGGAR
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Rum att må bra i

Älskar du öppna ytor och komfort?  
Med skjut- och vikbara väggar från  
Sunparadise skapar du unika rum i ditt 
hem. Oavsett vilket öppningsalternativ 
du väljer. Våra fönster och dörrar  
uppfyller de högsta kraven gällande  
kvalitet för modern inredning.

SKJUTBARA VÄGGAR

VIKBARA VÄGGAR

DÖRRAR

FÖNSTER

Varför aluminium?

Moderna fönster och dörrar ska vara välisolerade, hållbara oh lättskötta.  
Aluminium uppfyller alla kraven och har dessutom följande fördelar:

Lång livslängd och helt  
återvinningsbart utan att  
förlora kvalitet.

Enastående värmeisolering  
tack vare värmeseparation  
och lufttäthet.

Lättviktigt men samtidigt  
robust och slitstarkt.

Mer än 75% av allt aluminium 
som någon gång utvunnits  
används än idag.



 Lätt att använda,  
fullständig transparens
Med våra skjutväggar förflyttar du gränserna mellan inom- och  
utomhus. De förvandlar rum till rymliga ytor. Ett stort inslag av glas 
med smäckra profiler ger en fri utsikt. Med några enkla steg kan 
skjutdörrarna tyst skjutas åt sidan. Ett smart system som sparar  
utrymme och binder samman inomhus med utsidan.

 SKJUTBARA VÄGGAR
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COMFORT CLOSE & MICROVENT-TEKNOLOGI

HÖG ANVÄNDARVÄNLIGHET

UPP TILL 6 DÖRRAR FÖR VIDA ÖPPNINGAR

HÖRNFRIA LÖSNINGAR

Våra hållbara skjutsystem är konstruerade av  
högkvalitativa material med teknisk perfektion som  
uppfyller de högsta kraven på ljud- och värmeisolering. 
De är både vatten- och vindtäta och erbjuder ett högt 
mått av säkerhet. Tack vara ett brett utbud av olika  
designlösningar anpassar sig våra skjutdörrar optimalt  
till den individuella arkitektturen i ditt hem.

Skapa din egna 
individuella frihet. 



 Maximal öppning  
för ett fritt boende
Redan med de första solstrålarna väcker våra vikbara väggar en 
längtan efter värme, ljus och frihet. Det slanka aluminiumsystemet 
viks enkelt åt sidan och erbjuder en stor öppning mot din terrass, 
balkong eller trädgård. På så sätt kan interiörer och utomhusmiljöer 
enkelt kombineras - såväl i privata hem som i restauranger och  
caféer.

 VIKBARA VÄGGAR
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UPP TILL 8 BLAD FÖR VIDA ÖPPNINGAR

INDIVIDUELLA ARRANGEMANG

JÄMN ÖPPNING OCH STÄNGNING

KOMPLETT VÄGGÖPPNING

Våra vikbara väggar uppfyller de högsta kraven på  
modern design utan att kompromissa med  
energiprestanda. Dörrbladen kan arrangeras individuellt 
och rullar så gott som ljudlöst tack vare rullister på  
undersidan. Med smart hantering omvandlar de  
inomhus till utomhus i en handvändning. Eller vice versa. 

 Öppna nya perspektiv 
i alla dimensioner.



 Vägen till ökad  
boendekomfort
Ljus är det som ger en boyta något speciellt. Med våra dörrar bjuder 
du in dagsljuset i ditt hem och höjer din livskvalitet avsevärt. Våra  
inbrottssäkra dörrar kan monteras så att de öppnas inåt eller utåt, 
beroende på inredning och önskemål.

 DÖRRAR
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1- ELLER 2-BLADIGA DÖRRLÖSNINGAR

HÖGRE SÄKERHET GENOM SMART TEKNIK

HÖG VÄRMEISOLERING

PRAKTISK BARRIÄRFRI GENOMGÅNG

Förutom modern design med stilrena profiler,  
karakteriseras våra dörrlösningar framför allt av  
hållbarhet och enastående energiegenskaper.  
Innovativ teknologi möjliggör utmärkt värmeisolering 
som sparar energi och ger en en hemtrevlig  
boendemiljö.

Mer ljus i livet 
sparar energi.



 Ger liv åt  
varje rum
Fönster erbjuder fri sikt och fyller utrymmen med ljus. De är flexibla, 
anpassningsbara och kan integreras i alla typer av arkitektur,  
samtidigt som de ger huset karaktär. Du kan välja mellan olika  
öppningssystem: fönster som öppnas inåt eller utåt, som vrids  
och/eller lutas, dubbelbladiga fönster, och mycket mer.

 FÖNSTER
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STABILT OCH SÄKERT

EXCEPTIONELLT HÖG STYVHET

IDEALISKT FÖR STORA OCH SMÅ FÖNSTER

OLIKA ÖPPNINGSVARIANTER

Med våra fönster ökar du såväl ljudisolering som  
säkerhet, t.ex. för att förhindra inbrott.
Såväl stora som små fönsterstorlekar med olika  
öppningsalternativ kan planeras efter dina behov.  
Naturligtvis har våra fönster, på samma sätt som våra 
dörrar, enastående värmeisolering tack vare innovativ 
teknologi och sparar därmed energikostnader.

Transparens och skydd i 
perfekt harmoni.
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Ta del av vårt stora Sunparadise-sortiment och vår kompetenta
rådgivning. För mer information besök

Din Sunparadise återförsäljare


