ADVANCE-LINE

LJUDKLASSADE
SKJUTDÖRRAR
Detta koncept består av både utanpåliggande och inbyggda skjutdörrar med R’w 30 dB ljudreducering (labbvärde minst Rw 33 dB). Konceptet inkluderar ett brett sortiment av olika designmöjligheter uppbyggt runt våra 40 mm tjocka massiva, släta dörrar och Unique HP skjutdörrar.
Skjutdörrarna kan kombineras med glaspartier. Som en del av detta lanserar vi nu nya glaspartier med en design helt utan glaslister och synliga skruvar. Dessa glaspartier kan användas både
enskilt och i kombination med slagdörrar.
Oändliga designmöjligheter
Konceptet möjliggör ett nästan oändligt antal kombinationer av dörrar och glaspartier.
Bygg ihop exakt det som efterfrågas modul för modul, och få din unika lösning.
Utan motstånd
Den ljuddämpande lösningen för skjutdörrarna är konstruerad av mekaniska tätningslister som
endast aktiveras när dörren är stängd. Detta innebär att dörren glider lätt utan
motstånd.

DESIGN
Utanpåliggande skjutdörr
– Modell 3810/3820
Starta med att identifiera behovet och vilken typ av moduler som behövs. Modulerna
nedan är exempel för att ge en uppfattning om vilka valmöjligheter som finns.
Utanpåliggande skjutdörr: exempel på valmöjligheter

DESIGN
Integrerad skjutdörr
– Modell 3830/3840
Starta med att identifiera behovet och vilken typ av moduler som behövs. Modulerna
nedan är exempel för att ge en uppfattning om vilka valmöjligheter som finns.
Integrerad skjutdörr: exempel på valmöjligheter
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Utanpåliggande skjutdörr
– Modell 3810
Denna utanpåliggande lösning består av en skjutdörr, en karm med anslag och en
skjutdörrsskena med vagnar och nödvändiga tillbehör. Skjutdörrsskenan täcks av
en kornish som antingen är målad eller fanerad.
Design dörrblad:
Master med målad, fanerad eller laminerad yta.
Unique HP glasdörr i målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L,
GW04L och GW08.
Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.
Ytbehandlig karm:
Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.
Beslagning och tillbehör:
Med eller utan lås Connect 311
Drag- + skålhandtag ROCA 939040
Skål- + skålhandtag ROCA 939045
Mått
Min bredd: M7
(dörrblad = 825 mm)
Max bredd: M12*
(dörrblad = 1225 mm)
Min höjd: M20
Max höjd: M24**
Klassning
Typgodkänd R’w 30 dB
(labbvärde minst Rw 33 dB)
*Typgodkänd max M11
**Typgodkänd max M23.
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Utanpåliggande skjutdörr GP
– Modell 3820
Denna utanpåliggande lösning består av en skjutdörr, en karm med anslag och en
skjutdörrsskena med vagnar och nödvändiga tillbehör. Modellen är byggd med ett
halvintegrerat glasparti där bredden på glaset är detsamma som bredden på dörren.
Skjutdörrsskenan täcks av en kornish som antingen är målad eller fanerad.
Design dörrblad:
Master med målad, fanerad eller laminerad yta.
Unique HP glasdörr i målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L,
GW04L och GW08.
Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.
Ytbehandling karm:
Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.
Beslagning och tillbehör:
Med eller utan lås Connect 311
Drag- + skålhandtag ROCA 939040
Skål- + skålhandtag ROCA 939045
Mått (+ sidoljus)
Min bredd: M7
(dörrblad = 825 mm)
Max bredd: M12*
(dörrblad = 1225 mm)
Min höjd: M20
Max höjd: M24**
Klassning
Typgodkänd R’w 30 dB
(labbvärde minst Rw 33 dB)
*Typgodkänd max M11
**Typgodkänd max M23
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Utanpåliggande skjutdörr GP
– Modell 3830
Den här lösningen består av en integrerad skjutdörr med glasparti. Storleken på glaspartiet
är alltid detsamma som storleken på skjutdörren. Hela skjutdörrspartiet är monterat direkt
*i väggen på båda sidorna (beroende på väggtjocklek). Denna modul levereras med en skjutdörrsskena, vagnar och nödvändiga tillbehör. Skjutdörrsskenan och vagnarna döljs av en liten
kornisch som sitter på insidan av modulen.
Design dörrblad:
Master med målad, fanerad eller laminerad yta.
Unique HP glasdörr i målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L,
GW04L och GW08.
Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.
Ytbehandling karm:
Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.
Beslagning och tillbehör:
Med eller utan lås Connect 311
Drag- + skålhandtag ROCA 939040
Skål- + skålhandtag ROCA 939045
Mått (total modul)
Min bredd: M14
Max bredd: M24*
(dörrblad= 1225 mm)
Min höjd: M20
Max höjd: M24**
Klassning
Typgodkänd R’w 30 dB
(labbvärde minst Rw 33 dB)
*Typgodkänd max M22
**Typgodkänd max M23
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Integrerad skjutdörr TVILLING
– Modell 3840
Lösningen består av två Unique HP dörrar. En av dörrarna är fast monterad i partiet medan den
andra dörren fungerar som en skjutdörr. Hela modulen är en integrerad lösning som ligger kant
i kant med väggen på båda sidorna (beroende på väggtjockleken). Denna modul levereras med
en skjutdörrsskena, vagnar och nödvändiga tillbehör. Skjutdörrsskenan och vagnarna döljs av en
liten kornisch som sitter på insidan av modulen.
Design dörrblad:
Slät Master med målad, fanerad eller laminerad yta.
Unique HP glasdörr, målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L,
GW04L och GW08.
Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.
Ytbehandling karm:
Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.
Beslagning och tillbehör:
Med eller utan lås Connect 311
Drag- + skålhandtag ROCA 939040
Skål- + skålhandtag ROCA 939045
Mått (total modul)
Min bredd: M14
Max bredd: M24*
(dörrblad = 1225 mm)
Min höjd: M20
Max höjd: M24**
Klassning
Typgodkänd R’w 30 dB
(labbvärde minst Rw 33 dB)
*Typgodkänd max M22
**Typgodkänd max M23
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Glasparti
– Modell 3850
Glaspartierna är utvecklade för att passa perfekt till vårt sortiment av Unique-dörrar.
Partierna har samma typ av glas med en diskret U-profil runt glaskanterna vilket gör att
de passar bra med andra typer av dörrar men kan också användas enskilt. Lösningen med
U-profil utan vanlig glaslist ger ett exklusivt intryck samtidigt som man undviker att damm
och skräp fastnar mellan glas och list.
Yta/Material:
Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.
Design
Mittposter erbjuds i dimensionerna
28, 50, 95, 100, 150, 175 och 190 mm
Mittposter placeras enligt önskemål eller
så att de matchar övriga moduler.
Glas:
Från 6 – 8,76 mm glas
Klassning
Oklassad och R’w30 dB*
*Med 8,76 mm laminerat,
ljudreducerande glas
Mått
Min bredd: M3
Max bredd: M15
Min höjd: M3
Max höjd: M27

