F Ö N S T ER M ED U NIKA U T SIKT ER

SLÄPP IN LJUSET – SKJUTDÖRRAR FÖR ETT RIKARE LIV
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GODA INSIKTER GER BÄTTRE UTSIKTER
SVENSKA SKJUTDÖRRAR FÖR ALLA MILJÖER

Skjutdörrar från Westcoast Windows suddar
ut gränsen mellan ute och inne. De låter omgivningen bli en del av ditt hem. Oavsett väderlek låter de dig njuta av naturens nyanser och
skiftningar. Måttanpassade högkvalitativa
skjutdörrar ger ditt hem en unik prägel och
höjer både njutningsgrad och marknadsvärde.
Släpp in ljuset i livet!

Våra skjutdörrar är gjorda för att klara alla
väderförhållanden. De är tillverkade med
varsam hand och med stor noggrannhet för
att passa dig som ställer höga krav på kvalitet
och design. Maximalt ljusinsläpp ger en ökad
känsla av öppna ytor. Dörrarnas elegans
och väl avvägda balans mellan glas, trä och
aluminium gör dem till ett vackert blickfång
även från utsidan. Genom att låta kvalitet och
energi gå hand i hand skapar vi skjutdörrar
som bidrar till att hålla nere dina energikostnader. Våra skjutdörrar ger helt enkelt goda
utsikter för ett rikare liv!
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GLASKLARA FÖRDELAR
Våra skjutdörrar är så kallade lyft- och
gliddörrar. De har en stadig konstruktion
och är tillverkade med välbeprövad teknik.
När handtaget vrids höjs skjutdörren och
kan sedan förflyttas i sidled. Funktionen
gör öppningen enkel och dörren glider
smidigt, sin gedigna tyngd till trots. Den
skjutbara delen med sina glidspår är placerad på insidan för att förhindra att snö,
is eller löv fastnar i glidspåren.
Unik konstruktion. Dörrarnas unika kombination av aluminium på utsidan och trä
på insidan bildar en tät konstruktion med
mycket god formstabilitet. Det säkrar för
lång livslängd med minimalt underhåll.
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BJUD IN TILL ÖPPET HUS
För in ljuset i ditt hem. Vi blir på bättre humör
och får mer energi när vi är omgivna av ljus.
Därför gäller det att utnyttja dagsljuset
optimalt. Med stora skjutdörrar kan ljuset
flöda in fritt i ditt hem.
Skapa illusionen av större ytor. Våra skjutdörrar i glas ger en känsla av ökad rymd och
luftighet. Dörrarna är dessutom utrymmesbesparande då dörren inte kräver något
svängrum.
Skjutdörrar är en praktisk lösning. Med en
maxbredd på 6 000 mm och en maxhöjd på
2 400 mm ger våra skjutdörrar en betydligt
bredare öppning än traditionella dörrar.
Praktiskt då större föremål behöver flyttas
eller då julgranen ska in och ut ur huset!
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Håll väder och oljud ute men behåll god
överblick över omgivningen. Vi tillverkar
skjutdörrar med 2-glas eller 3-glas isolerruta
och i enlighet med gällande branschkrav
avseende såväl U-värde som ljud. Slå dig ner
i favoritfåtöljen och njut av tystnaden och
naturens skådespel en regnig höstdag.
Ge ditt hem ett estetiskt lyft. Våra skjut
dörrar är hantverk av högsta kvalitet.
Tillverkade av noga utvalt material i unik
och exklusiv design. De har linjerade glas
i nederkant, vilket innebär att fasta och skjutbara partier har lika stora glasytor. Dörrarna
är gjorda för att fungera i alla miljöer och
under lång tid. En lönsam investering redan
från ruta ett.
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Skjutdörrarna går att få med en båge
(SDA) eller med två bågar (SDC). Samtliga
trädetaljer är målade med vattenbaserad
miljövänlig färg och tillverkade av tätvuxet
kvistfritt trä med en densitet av hela
550 kg/m3 som garanterar en fin och
hållbar träyta.*
Isoleringsförmågan hos skjutdörrarna
är mycket god och du kan välja mellan
3-glas med U-värde från 0,8 eller 2-glas.
Härdat säkerhetsglas enligt Boverkets
byggregler såväl invändigt som utvändigt
är standard. Som tillval kan du dessutom
få dina skjutdörrar med insynsskyddat,
ljudisolerande, kondensfritt och/eller
solskyddsglas.
Samtliga skjutdörrar är testade gällande regntäthet och uppfyller högsta klass
enligt SS-EN12208.
Kloka insikter som ger bättre utsikter!

a Lyft- & skjuthandtag i borstad anodiserad aluminium. För att öppna dörren vrids handtaget 180°, dörren lyfts,
frigörs och kan sedan enkelt förflyttas i sidled i glidspåret. b Draghandtaget på utsidan finns både med och utan lås.
c Våra skjutdörrar kan fås med utvändig lösspröjs, mellanglas spröjs eller fasta genomgående poster. d Skjutdörrarna
har linjerade glas i nederkant, vilket innebär att fasta och skjutbara partier har lika stora glasytor. Tröskeln är tillverkad
av det vackra träslaget Iroko, ett hårt träslag som tål slitage. e Den unika kombinationen av aluminium på utsidan
och trä på insidan bildar en tät konstruktion med mycket god formstabilitet, lång livslängd och minimalt underhåll.

*Gränsen för att erhålla P-märket (SP:s system
för kvalitetsmärkning) går vid 450kg/m3.
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TEKNISKA DATA

Skjutdörrsparti SDC

Skjutdörrsparti SDA

Skjutdörrsparti SDA
Bredd max.................................. 4 400 mm
Bredd min (2-glas)................... 2 200 mm
Bredd min (3-glas)................... 1 785 mm
Höjd max................................... 2 400 mm
Karmdjup....................................... 185 mm

Skjutdörrsparti SDC
Bredd max.......................................................................... 6 000 mm
Bredd min (2-glas)........................................................... 4 400 mm
Bredd min (3-glas)........................................................... 3 685 mm
Höjd max........................................................................... 2 400 mm
Karmdjup............................................................................... 185 mm

En unik konstruktion
Westcoast Windows skjutdörrar består av en yttre del i
elegant aluminium som står emot tuffa väderförhållanden
och en inre del i trä som ger en varm inbjudande känsla.
De två delarna förenas genom butylmassa och spikförband som ger en unik och tät konstruktion med maximal
diffusionstäthet och formstabilitet. Detta förhindrar fukt
från att tränga in i fönsterkonstruktionen och säkrar för
lång livslängd med minimalt underhåll av exteriören.
(OBS! Detta ska ej förväxlas med aluminiumbeklädda
trädörrar/fönster.)

PRODUKTFAKTA SKJUTDÖRRAR

Skjutdörrsparti SDA
Lyft- och gliddörr med en båge (2-luft), ett
karmdjup på 185 mm och beslagssystem
Siegenia.

Aluminium: Standardutförande i vitlack
(RAL 9010, 70 glans). Vi erbjuder ytterligare
elva kulörer (RAL) utan extra kostnad.
Kulörer kan även fås i mattare 30 glans.

Skjutdörrsparti SDC
Två lyft- och gliddörrar med två bågar (4-luft),
ett karmdjup på 185 mm och beslagssystem
Siegenia.

Träslag
Skjutdörrarna levereras som standard i
kvistfri furu enligt SS-EN14220. Har du
andra önskemål kan du välja ek eller annat
alternativt träslag som tillval, antingen oljat
eller klarlackat.

Fasta fönsterpartier
Det går även att få fasta fönsterpartier
i samma utförande som skjutdörrarna.
Färgval
Westcoast Windows använder endast
vattenbaserade och miljövänliga färger
på målade trädetaljer.
Trä: Standardutförande vitmålad (NCS
S 0502Y). Mot tillägg kan trädelen levereras
med annan kulör, laserad eller lackad i NCS
eller RAL.
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Glas
Westcoast Windows erbjuder antingen
3-glas med U-värde 1,2 eller 2-glas med
U-värde 1,4 som standard.
Som tillval finns kondensfria glas, laminerat
och ornamenterat glas samt solskyddsglas och
ljudreducerande glas.

HANDTAG OCH BESLAG

SPRÖJS OCH POSTER

Trädetaljer är målade med miljövänlig vattenbaserad färg. Standardutförandet är vitmålat
men mot tillägg kan trädelen levereras med
valfri kulör i NCS eller RAL.

Färgskala för aluminium

Som standard levereras dörrarna i kvistfri
furu. Som tillval finns ek eller annat träslag,
antingen oljat eller klarlackat.

Beslagspaket
51 resp. 61 (standard)
Lyft- & skjuthandtag i borstad
anodiserad aluminium med beslag
på utsidan och förberett för
cylinderlås på insidan.
Modell 51 för skjutdörrsparti
SDA och modell 61 för skjutdörrs
parti SDC.

Beslagspaket
52 resp. 62 (tillval)
Lyft- & skjuthandtag i borstad
anodiserad aluminium med beslag
på utsidan och utan lås på insidan.
Modell 52 för skjutdörrsparti
SDA och modell 62 för skjutdörrs
parti SDC.

Beslagspaket
53 resp. 63 (tillval)
Lyft- & skjuthandtag i borstad
anodiserad aluminium förberett
för cylinderlås på både in- och
utsidan.
Modell 53 för skjutdörrsparti
SDA och modell 63 för skjutdörrs
parti SDC.

Spröjs och fasta genomgående poster
(tillval)
Välj mellan utvändig lösspröjs
(bilden), mellanglas spröjs eller fasta
genomgående poster med vertikal och
horisontell indelning.
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6
känd
från TV!

I det vackra huset på bilderna, med skjutdörrar mot havet och ljuset flödande genom de spröjsade glasen, spelades
TV-programmet ”Mia på Grötö” från 2012 och 2013 in. I varje program gästades Mia Skäringer av kända personer som
tillsammans umgicks, åt middag och samtalade med varandra med västkustens vackra natur som närmaste granne.
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