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SLIM CLASSIC GLAS 
MED SKYDEDØR / GLASDØR 

Fuldglasdør i karm og port med overglas Glasvæg med skydedør og foliedekor 

Glasvæg med skydedør og foliedekor Glasvæg med foliedekor 

Glasvæg med foliedekor Glasvæg med skydedør 
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BESKRIVELSE 

SLIM Classic vægsystem er et kvalitetsprodukt med slanke profiler af aluminium. SLIM Classic leveres i færdige 

moduler, hvor mål tilpasses det specifikke behov. Systemet er nemt og enkelt at opstille og kan flyttes eller æn-

dres uden store omkostninger, hvis nye funktioner skal indpasses i indretningen.  

OVERFLADE OG FARVE 

SLIM Classic leveres med vedligeholdelsesfrie profiler af anodiseret aluminium i farven ’silver’, men kan mod tillæg 
leveres i alle RAL-farver.  

GLAS 

Klar - 6,38mm lamineret sikkerhedsglas (standard)      

Klar - 6mm hærdet sikkerhedsglas      

Opal mat  - 6,38 mm lamineret sikkerhedsglas med mat folie mellem glassene  

Frosted - 6mm hærdet sikkerhedsglas.       

SILENT - 6,38mm lamineret lydglas (fås kun som klart glas)      

Parsol - 6mm hærdet røgfarvet sikkerhedsglas (fås i bronze og grå) 

LYDDÆMPNING 

Vores standardglas har en lyddæmpning på 33 dB.  

Med vores SILENT glas kan vi tilbyde en lyddæmpning på 36 dB. 

GLASDØR  MED KARM 

Med en glasdør i alukarm sikres en lydtæt løsning. På glasdøren er der greb og mulighed for lås. Glasdøre og 

alukarme produceres efter mål. Vores SLIM karm er 42/55mm bred og 54mm dyb. Den leveres som rumhøj op til 

240cm eller med fast overglas i karm. Glasdøren leveres med 10mm hærdet glas med integreret greb. Karmen kan 

dog også anvendes til pladedør, aluramme glasdør og massiv dør.  

SKYDEDØR 

Gulvkørende skydedør med påklæbet (standard) eller nedfræset køreskinne på gulv. 

Tophængt skydedør med skjult styrehjul ved gulv.  

SLIM CLASSIC GLAS 
MED SKYDEDØR / GLASDØR 

S1500 sideprofil 

Mål: 20 x 42 mm 

Sideprofil uden gribekant. 

Greb monteres på glasset. 

S3000 sideprofil 

Mål: 39 x 42 mm 

Sideprofil med gribekant. 


