
TOFLØYET DØR
Produsert av Ryterna



Design, dekor og vindusalternativer
Dørene kan dekoreres med ditt ønske av dekor og 
vindusalternativer. Det kan velges mellom standard- 
eller designvinduer med ramme i rustfritt stål eller 
Full view paneler. Dekor- 
elementer i rustfritt stål kan 
designes etter eget ønske.  
Se vår design brosjyre for 
inspirasjon.

Isolert, robust og vedlikeholdsvennlig
Dørene er isolert, robust og gummiforseglet mellom 
alle leddene og rundt hele omkretsen. Sinkbelagt og 
vedlikeholdsfri stålramme malt i samme farge som 
døren eller annen farge etter ønske. Dørblader kan 
deles 50/50, 70/30 eller hvilken som helst annen 
rimelig andel. Monteringen er raskt og enkel med alle 
festene inkludert. Håndtak i standard farger: Sort, 
hvit eller aluminium.

Den fleksible løsningen til bruk i både garasjer, uthus og boder. Et godt alternativ for deg som har liten overhøyde 
i garasjen eller ønsker å benytte hele takhøyden innvending. Tofløyet dør kan leveres i valgfri RAL farge og i alle 
panel modeller. Vi tilbyr også den nye panel modellen Chevron som tilsvarer det gode gamle fiskebensmønstret. 
Panelene kan plasseres horisontalt eller vertikalt på alle typer dører. Er det ønskelig kan vi levere døren med  
automatisk åpner. Maksimal størrelse: 3000 x 2500 mm.

Stilren og moderne
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Standard terskel  
Hevet terskel 
laget av sinkbelagt 
ståltube. Gummi-
pakning.

ESPANGOLETTE LÅS

Lav terskel 
Flat terskel laget 
av sinkbelagt 
ståltape. Børste-
forsegling.  
Tillegg i pris for 
lav terskel.  

TERSKEL
Blad nr. 2 har espangolette lås for å holde den i lukket 
stilling. Låsen er designet for å åpne det andre dørbladet 
uanstrengt. Leveres gratis med på dører over 2 meter 
bredde - tillegg i pris for mindre dører. 

RIBB FYLLINGER MIDTRIBB (Struktur) MIKRORIBB FLUSH

SLICK MIDTRIBB (Glatt) CHEVRON (Ribb) CHEVRON (Flush) TRADISJONELL

PANEL MODELLER

TILLEGGSUTSTYR


