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MED SKJULT BESLAG ER DØREN I FOKUS

ET FLOT OG ELEGANT MØBEL TIL DIN BOLIG

Skyline er en 1-fløjet skydedør med skjult beslag.
Uden beslag er det døren, som kommer i fokus.
Et flot og elegant møbel til din bolig.
Skydedøren giver mange muligheder i ethvert moderne
hjem. Uden beslag virker den som et svævende
integrerbart element, som matcher rummet eller som
man kan skabe en spændende kontrast med.
En helt igennem lækker og elegant løsning.

EN DØR I HØJ KVALITET

KOMPAKT DØR

Ønsker du ikke at gå på kompromis med kvaliteten er en
kompakt dør altid løsningen.

Skyline skydedør.

MED DOBBELT SOFT CLOSE

EN INNOVATIV SKYDEDØR

Skydedøren leveres med dobbelt soft close, så døren
åbner og lukker forsigtig i.

Skyline skydedør er en innovativ løsning med dobbelt
hjul, og derved kompenseres for ujævne gulvflader.

FORSIGTIG ÅBNING OG LUKNING AF DØREN

DOBBELT HJUL KOMPENSERER FOR UJÆVNHEDER

Med denne eksklusive løsning har du selv mulighed for
at bestemme, hvor døren skal stoppe. Dette kan gøres
meget nemt ved at placere din soft close på skinnen,
præcis hvor du ønsker det, og derefter stramme skruerne, som sidder i din soft close.

Dobbelt hjul.

Dobbelt soft close.

Dørblad
M7

Op til 710 mm

Maks 2100 mm

980 mm

2200 mm

35 - xx mm

M8

Op til 810 mm

Maks 2100 mm

1080 mm

2200 mm

35 - 135 mm

M9

Op til 910 mm

Maks 2100 mm

1180 mm

2200 mm

35 - 135 mm

M10

Op til 1010 mm

Maks 2100 mm

1280 mm

2200 mm

35 - 135 mm

*Overlap i anslagsside kan justeres med soft close

Skyline skydedør.

Skydedøren er en optimal løsning, når du ønsker at åbne
op mellem 2 rum, eller for eksempel hvis du i et walk-in
closet vil have fuld udnyttelse af din plads.
En skydedør er blevet en populær løsning, hvis du
ønsker at spare kvadratmeter i din bolig. For her behøver
du ikke at medregne plads til åbning og lukning af dine
døre.

DOORS

VI GØR DET LET FOR DIG
KOMPLET SÆT KLAR TIL MONTERING
•
•
•

Skyline skydedør
Rulle ophæng
Soft close

Se videoen af vores Skyline skydedør her.
Du kan også finde den på safco.dk under
downloads/Videoer/Video Guides.

SAFCO INTERNATIONAL A/S . BERGSØESVEJ 19 . 8600 SILKEBORG . DENMARK
TLF: +45 8682 6677 . FAX: +45 8682 6545 . EMAIL: info@safco.dk . WEB: www.safco.dk

Web: www.safco.dk E-mail info@safco.dk Phone: +45 8682 6677

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer samt udsolgte varer.

ELEGANT OG PRAKTISK LØSNING

NÅR DER SKAL ÅBNES OP MELLEM TO RUM

