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Forsterkning laget av høykvalitets alumniumprofiler med 

termiske barrierer.

Spesiell konstruksjon av  den øvre skinnen motvirker å ta 

ut vindusramme.

7-kammers profil produseres av høykvalitets A-profiler som lages 

bare av primær materiale, vindusramme tykkelse – 82 mm.

Systemet er utstyrt som standard med en glasspakke 4/18/4/18 

med U-verdi  på 0,5 W/(m2K). Det er mulig å anvende 3-kammers 

glasspakke med U-verdi på 0,3 W/(m2K).

Etter kundens ønske kan systemet utstyres med varme kanter 

(Swisspacer Ultimate) som øker betraktelig energieffektiviteten 

av systemet. 

PVC terskel med forsterkning og aluminium bekledning.       

Mikroventilasjons hake som muliggjør 

døråpning samt optimal luftveksling finnes 

i standard.

Aluminium dørvrider og håndgrep, 

tilgjengelige i følgende farger: hvit, brun, sølv 

og lysbrun.

Tetningslister i velour på innsiden, EPDM- og 

børstelister på utsiden.

Systemet er som standard utstyrt med tre låsehaker 

som forbedrer sikkerhetsnivå. Det er mulig 

å installere anti-tyveri elementer som garanterer 

enda høyere sikkerhet og innbruddsbeskyttelse. 

IGLO HS LØFT-SKYV DØRER I PVC

FORDELER MED IGLO HS LØFT-SKYV SYSTEM
• Moderne design, store glassfelter gir utmerket lysinnslipp.

• Høyteknologisk profil samt beslag system garanterer funksjonalitet på høyeste nivå og brukervennlig betjening.

• Spesialdesignet system av skinner og sentraltetting system utstyrt med velour pakning i EPDM sikrer maksimal vann- og lufttetthet og 

den beste energieffektiviten samt motvirker at tetnigslister fastner ved lave temperaturer.

• Den stabile konstruksjonen garanterer anvendelsessikkerhet til og med ved dørbladets vekt opp til 400 kg!

• Med tanke på en eksepsjonell og elegant design, finnes det et bredt utvalg av farger og tilbehør.

• Det innovative konseptet utgjør en perfekt løsning for energibesparende og passive hus, takket være store glassfelter som gir et svært 

stor dagslysinnfall og forbedrer systemets isolering parametrer.

• Høykvalitets profiler sikrer meget god holdbarhet og brukervennlighet gjennom årene.



IGLO-HS systemet baserer på DRUTEXs egen 7-kammers profil som er produsert av 
høykvalitets A-profiler laget bare av primær materiale. Systemet utgjør en perfekt 
løsning for moderne balkong- og terrassedører med brede og høye innglassninger. 

Det innovative konseptet utgjør en perfekt løsning for energibesparende og passive 
hus, takket være avansert tetningsteknologi. IGLO-HS dører gir et utmerketlysinnfall 
samt muliggjør å arrangere et rom og samtidig beholde stabilitet, funksjonalitet og 
konstruksjons letthet. Takket være spesielle beslag og to uavhengige av hverandre 
skyveskinner er det lett å håndtere de enorme dørbladene uten den minste 
anstrengelsen.

I tillegg er systemet utstyrt med spesielle EPDM tetningslister 
i velour som ikke er tilgjengelige hos andre vindusprodusenter. Denne løsningen 

er populær blant verdens ledende  bilindustrier. 
En spesiell konstruksjon av vår unike tetning-system 
forbedrer isolering parametrer og lyddemping samt 
motvirker at tetnigslister fastner ved lave temperaturer.

IGLO-HS dører tilbys med PVC og aluminium terskel som 
motvirker feil mellom dør- og gulvkanten samt muliggjør 
klarning mellom dør og gulv. En spesiell konstruksjon 
av PVC terskel og forsterkning profil laget av aluminium 
minimaliserer varmetap og motvirker kuldebro.

IGLO-HS skyvedører utmerker seg med en 
eksepsjonell og elegant design, høykvalitets 
profiler og  et bredt utvalg av farger ogtilbehør. 
Elegante stilen understreker aluminium dørvrider 
og håndtak. Et rikt fargespekter og mange 
dørmodeller gjør det mulig å få dører som kan 
tilpasses til kundens individuelle behov og trender 
i interiørdesign. 

Vet du at …

IGLO HS løft-skyv system 
er utstyrt med unike 
EPDM tetningslister 
i velour som hittil brukes 
innen bilproduksjon. Denne 
løsningen har blitt anvendt 
for første gang noensinne 
innen PVC-vindusproduksjon 
for å forberede isolering 
parametrer og lyddemping

IGLO HS LØFT-SKYV SYSTEM
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ALUMINIUM HÅNDTAK

ØVRE SKINNE

ESPAGNOLETTE MED PUNKTS LÅS SYSTEM

PVC OG ALUMINIUM TERSKEL 


