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HEVE-/ SKYVEDØR
Vi har videreutviklet vår unike heve-/skyvedør.
Det eneste som ikke har forandret seg, er at den
fremdeles blir husets midtpunkt.

HEVE-/ SKYVEDØR
Vi oppgraderer standarden på Natres heve-/skyvedører. Både terskel, konstruksjon, pakning og glass er optimalisert for å isolere best mulig til enhver tid, og til
ethvert sted. Døren kommer både enkel med ett skyvbart felt, eller dobbel med
to skyvbare felt. Den manøvreres enkelt ved hjelp av det stilrene håndtaket, og
den robuste hjulgangen som alltid sørger for smidig åpning og lukking. Døren
leveres uten sylinderlås som standard, men innvendig eller dobbel sylinderlås kan
velges.
VÅR NYE HSD ER OPPGRADERT PÅ FLERE OMRÅDER:
• Ny og forbedret terskel. Forlenget brudd
på kuldebro sørger for bedre isolasjonsevne.
• Smalere profiler gir større lysåpning.
• Karmdybde 165 mm (Tre) og 174 mm (Tre/alu).
• Ny konstruksjon gjør at den kan leveres
med 3-lags glass både på tre og tre/alu-dører.
• U-verdiklasse 1.2 - 1.0 - 0.8.
• Produktet leveres ferdig glasset,
klar til montering.
• Testet under ekstreme forhold.
VI HAR SELVFØLGELIG OGSÅ TATT MED DE GODE
EGENSKAPENE FRA TIDLIGERE HEVE-/SKYVEDØRER:
• Norskprodusert og kortreist.
• Pakning festet i karmfals som gjør døren
tettere når det blåser.
• Hjulgang som tåler opp til 400 kg skyvefelt.
• Mulighet for spesialtilpassede mål og farger.
STØRRELSER:
• Døren kan leveres fra 1488 mm til 4988 mm
(en-fløyet) og 5988 mm bredde (to-fløyet).
Høyde fra 1788 mm til 2688 mm.

To-fløyet

En-fløyet

VELG RIKTIG HEVE-/ SKYVEDØR
Huk av de valgene du ønsker og oppsøk din forhandler.
Ønsker du å lese mer om de ulike valgmulighetene og flere fargevalg,
klikk deg inn på natre.no
1. VELG OMRAMMING

2. GLASSVALG OG ENERGI

Tre

Tre/Aluminium

3. VELG ÅPNINGSFUNKSJON

2-lags glass

3-lags glass

4. VELG FARGE
Standard

NCS S0502-Y

To-fløyet

En-fløyet

NCS

Åpning høyre

RAL

Åpning venstre

5. VELG FUNKSJONSGLASS

Solvarmedempende

Selvrensende

Antidugg

DINE MÅL

Sikkerhet

NOTATER

mm

mm

Støydempende

Dekor

HVORFOR NATRE VINDUER
NATRE PRODUSERER i Norge for nordisk klima.
NATRE BENYTTER 100 % kjerneved på værutsatt side.
Dette øker motstandsdyktigheten mot sopp og råte.
NATRES PRODUKTER gjennomgår 3-trinns overflatebehandling med impregnering, grunning og toppstrøk.
NATRE HAR NDVK-sertifisering og innehar merkerett
på samtlige «standardprodukter».
Alle tre Natre-fabrikker er NDVK-sertifisert.
NATRES PRODUKTER er registrert i Svanens husproduktportal og kan brukes i svanemerkede bygg.
MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT
NATRE har teknisk godkjenning fra SINTEF på samtlige
produkter. Det vil si at produktene er dokumentert egnet
for bruk i nordisk klima og at de ikke inneholder miljøgifter.
Produktene tilfredsstiller kravene til gjeldende teknisk
forskrift og universell utforming.
Vi oppfordrer våre underleverandører å tilfredsstille
ISO 14001-standard. Det vil si at de har et helhetlig
fokus og engasjement på livssyklustankegangen.
Vi er et godkjent Ruteretur-selskap. Fra treverk til den
minste lille skrue, alle Natre sine vinduer og dører er
resirkulerbare og miljøvennlige. Produktene skal ikke
bare tåle klimaet, men klimaet skal også tåle dem. Som
del av ruteretur sikrer Natre at avfall blir til ressurser
både trygt og miljøskånsomt.

Besøk oss på natre.no

