HEVE-/SKYVEDØR
Natre Heve-/skyvedør

En heve-/skyvedør fra Natre er det riktige valget
om du vil skape et enkelt og stilrent uttrykk og
samtidig åpne opp mot hagen og uteområdet.

Heve-/skyvedør

HEVE-/SKYVEDØR
En heve-/skyvedør fra oss åpner ikke bare opp, men setter også sitt helt unike preg på bygget.
Velg mellom tradisjonell heve-/skyvedør med treramme, eller vår dør med vedlikeholdsvennlig
og værbestandig aluminiumskledning på dørens ytterside. Vår aluminiumskledning har samme
matte glans som våre tredører samtidig som du beholder det flotte treverket på dørens innside.

Størrelser:
Døren leveres i standard høyde 199 og 209 cm og bredder fra 159 og oppover.
Ved rehabilitering er det ofte behov for tilpassede mål. Da leveres døren i akkurat det målet du
trenger. På millimeteren.
Nyttig å vite:
For å redusere risikoen for kondens og ising på innvendig side av terskelen, leverer vi handicap
terskel med brutt kuldebro. Dette gjør døren enda bedre rustet for tøffe norske værforhold.
Produsert for norske forhold - Jo mer det blåser, jo tettere blir døren!

Vår flotte heve-/skyvedør oppgraderes med små synlige endringer for de fleste, men de får
stor betydning i forhold til tilpassing av nye krav til isolasjonsevne.
Heve-/skyvedøren beholder fortsatt sine gode egenskaper. Meget solid konstruksjon, kraftige
beslag og miljøvennlig overflate behandling.

Natre Vinduer AS produserer
sine produkter med meget høy
kvalitet, med tidsriktige detaljer
og utførelse som passer både
tradisjonelle og moderne hjem.
Vi har produkter du skal være
tilfreds med i årene som kommer!

Dette er nytt:
•

Ny kontruksjon gir mulighet for 3-lags glass både på tre og tre/alu

•

3-lags glass gir en U-verdi helt ned til 0,8

•

Ny aluminiumskledning - aluminiumsprofiler kappes/bearbeides i eget hus.

•

Tilpassede glasstykkelser for å imøtekomme nye krav fra 01.01.2017

•

Hjulgang som tåler opp til 400 kgs skyvefelt.

•

Dører i tre vil kunne leveres med opptil 44mm glasstykkelse (44mm 3-lags, 36mm 3-lags og
26mm 2-lagsglass).

•

Dører med alukledning kan leveres med opptil 48mm glasstykkelser (48mm 3-lag og 26mm
2-lags glass).

Natre Heve-/skyvedør

Natre Heve-/skyvedør

Vi spesiallager døren til å passe til ditt behov:
Heve-/skyvedører har minst ett skyvbart og ett fast felt og kan kombineres med flere faste glassfelt for å oppnå en bredere glassflate. Den kan dessuten leveres med to dører hvis det er ønske om
en bredere åpning. Natre heve-/skyvedøren leveres med utvendig skyvbart felt.

Natre Vinduer AS er Norges nest største vindusprodusent, og har lange tradisjoner med røtter over 75 år tilbake. Flere
hundre tusen hus har i dag vinduer fra Natre-fabrikkene. Natre er norske kvalitetsprodukter utviklet for norske forhold, og
testet i ekstreme værsituasjoner.
Natre Vinduer AS er spesialister på vinduer og glassdører. Produktsortimentet består av vinduer, balkongdører og heveskyvedører. Produktene kan leveres i to utførelser. Natre trevinduer er en moderne trekonstruksjon, og Natre tre/aluer
et trevindu med en elegant aluminiumsbekledning utvendig for å minimere vedlikeholdsbehovet. Natre produktene
har tidsriktige detaljer og utførelse som passer både det tradisjonelle, og det mer moderne og elegante. Alle Natre
produktene tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene TEK10, og leveres i en kvalitet som skal gi våre kunder glede og
sikkerhet i mange år.
Natre samarbeider med de kjente byggevarekjedene, og produktene selges og distribueres gjennom et landsdekkende
forhandlernett. Vår geografiske plassering med fire fabrikker i Norge sikrer en rask og sikker distribusjon av varene frem
til våre kunder.
Natre Vinduer AS er en del av DOVISTA-gruppen, som består av 9 ledende virksomheter innen dører og vinduer i Europa.
DOVISTA A/S eies av VKR Holding, som eier virksomheter innen takvinduer, fasadevinduer, termisk solenergi og inneklima i mer enn 40 land.

Vi hjelper deg med vindusvalget - besøk oss på natre.no
Følg oss på sosiale medier under @natrevinduer/Natre Vinduer
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NYHET
Prøv vår
VindusGuide

Vi vet at det kan være vanskelig å velge, derfor har vi
utviklet en vindusguide som hjelper deg med å finne
de riktige løsningene.
Finn den på www.natre.no

