Crown
Vouwdeuren

TOT 3 METER HOOG
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Breid uw
leefruimte uit
Gooi de deuren open met aluminium
vouwdeuren. Het is een geweldige
manier om uw leefruimte en tuin bij
elkaar aan te laten sluiten en geeft u
heel nieuwe mogelijkheden om het
beste uit uw woning te halen.
Geniet van een zomerse barbecue, of ontspan en geniet
gewoon van het uitzicht. En als vervolgens de avond valt,
houdt de hoge graad van isolatie en veiligheid binnen
alles comfortabel en veilig. Het Crown-vouwsysteem is
ontworpen om u perfecte controle te geven over de manier
waarop u de deur wilt gebruiken.
Crown-vouwdeuren zijn voorzien van een geavanceerde
technologie – ze combineren de structurele integriteit van
aluminium met een hoogwaardige polyamide thermische
onderbreking.
Crown-vouwdeuren kunnen tot 3 meter hoog gerealiseerd
worden.
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Innovatief continue
scharnier
Crown-vouwdeuren zijn voorzien van een innovatieve
continue scharnier voor een minimalistische uitstraling. Dus,
geen grote scharnieren meer die afbreuk doen aan het
elegante uitzicht.
Dankzij het continue scharnier kunt u de deur bovendien
met een minimale inspanning bedienen doordat de deur
gemakkelijk vouwt en glijdt.
Met een Crown-vouwschuifdeur voegt u een modern tintje
toe aan uw woning.
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Aluminium:
duurzaam en milieuvriendelijk

Sapa Building System profielen zijn heel
onderhoudsvriendelijk.
Aluminium rot, barst, scheurt, vervormt of roest niet.
Aluminium is een “groen” product: Het kan namelijk
oneindig gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies.
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Op maat voor uw huis

Crown-vouwdeuren zijn aangepast aan vrijwel elke ruimte,
grootte of opstelling volgens uw wensen en stijl.
Geef uitdrukking aan uw ontwerp
Nieuwe deuren kunnen het aanzicht van uw woning volledig veranderen en dankzij maatwerk kunt
u een eigen stijl creëren.
Crown-vouwdeuren kunnen in verschillende kleuren geleverd worden, zowel voor binnen als
buiten, zodat u een duidelijke uitdrukking kunt geven aan de buitenkant en de binnenkant neutraal
houdt, afgestemd op het interieur.
Dankzij het weldoordacht ontwerp zijn verschillende configuraties mogelijk, volledig volgens uw
behoeften.
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Veilig en beveiligd
Veiligheid en beveiliging zijn erg belangrijk bij de keuze van
nieuwe ramen en deuren. Ook Sapa Building System draagt
deze hoog in het vaandel. Sapa ramen en deuren voldoen
dan ook aan de hoogst mogelijke veiligheidsnormen.
Crown-vouwdeuren zijn hierop geen uitzondering, met
beveiligingsfuncties zoals een meerpuntsslot speciaal
ontworpen voor deuren – in tegenstelling tot de ‘raam’
hardware die soms op dit type deuren wordt gebruikt.
Dit zorgt ervoor dat Crown-vouwdeuren niet alleen veilig
kunnen worden afgesloten, maar ook geschikt zijn voor de
hoofdtoegang, die zowel van binnen als van buiten geopend
kan worden.
De vouwdeuren zijn voorzien van een unieke
minimalistische handgreep die het slotmechanisme in
positie schiet met één eenvoudige beweging en duidelijk
aangeeft of de sluitingen goed op hun plaats zitten.
Bovendien, is de handgreep met een sleutel afsluitbaar voor
extra veiligheid.
Deze beveiligingsfuncties in combinatie met de inherente
sterkte van aluminium maken de Crown-vouwdeuren tot
een veilige keuze voor uw huis.
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Elegant praktisch

Crown-vouwdeuren zijn uitgerust met Easy-Glide roestvrij-stalen
wielen en geleiding voor een comfortabele en soepele werking.
Crown-vouwdeuren bezitten heel wat praktische functies die tegmoet komen aan de drukke
levensstijl van tegenwoordig:
• Optioneel is een verlaagde drempel verkrijgbaar voor maximaal toegangscomfort en een
gestroomlijnde overgang van binnen naar buiten.
• Inzake oppervlaktebehandeling dragen onze profielen het garantielabel Qualicoat of Qualanod. Een
bi-color uitvoering waarbij binnen- en buitenzijde een verschillende kleur hebben, is perfect mogelijk.
• We gebruiken uitsluitend de hoogste kwaliteit materialen, bevestigingen en toebehoren voor onze
ramen en deuren, zodat u zeker kunt zijn van het allerbeste.
• De aluminiumconstructie behoudt zijn stevigheid en stabiliteit; u krijgt een betrouwbaar product waarop u levenslang kunt rekenen.
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Kleuren en afwerking
Naast RAL-kleuren, verkrijgbaar in mat of glanzend, is
er een groot pallet met diverse kleuren/afwerkingen
verkrijgbaar.
Bovendien stelt Sapa Building System het Colorama palet
voor: een waaier van 18 actuele tinten, verkrijgbaar in 2
verschillende afwerkingen : mat of structuurlak.
Alle Colorama kleuren dragen het Qualicoat Sea-Side label
en kunnen bijgevolg toegepast worden in agressievere
omgevingen.

Light Oak
Finish
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Uitvoeringen
Configuraties met loopdeur

7 deurvleugels
7 schuifvleugels 0 draaivleugels

6 deurvleugels
3 + 3 schuifvleugels 0 draaivleugels

6 deurvleugels
5 schuifvleugels 1 draaivleugel

5 deurvleugels
5 schuifvleugels 0 draaivleugels

4 deurvleugels
3 schuifvleugels 1 draaivleugel

3 deurvleugels
3 schuifvleugels 0 draaivleugels

Configuraties met alleen schuifdeuren

4 deurvleugels
4 schuifvleugels
0 draaivleugels

6 deurvleugels
6 schuifvleugels
0 draaivleugels

2 deurvleugels
2 schuifvleugels
0 draaivleugels

Profieldiepte
6426 mm x
3000mm*
(L x H)

1000mm
per vleugel
(W)

100kg
per vleugel

28mm

75mm

•
•
•
•
•

Keuze van 2 tot 7 deurvleugels
Keuze uit 44 verschillende configuraties
Naar binnen of naar buiten opendraaiend
Schuif naar links of rechts mogelijk
Verlaagde drempel beschikbaa
*6426mm is de maximumbreedte door de beschikbaar staaflengte.
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Building Systems blijft zijn systemen ontwikkelen en behoudt zich het recht voor om zowel dit document als aanverwante
technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg uw lokaal kantoor van Building Systems voor de
meest recente informatie.

SAPA is één van de grootste leveranciers van aluminium bouwsystemen in
Europa en maakt deel uit van de groep Hydro, de wereldleider op vlak van
aluminium oplossingen. De hoofdactiviteit betreft de ontwikkeling en verdeling
van aluminium profielsystemen voor ramen, deuren, veranda’s, gevels e.a.
Onze vakbekwame schrijnwerkers zorgen voor een professionele samenstelling
en plaatsing van de aluminium ramen. Bovendien werken wij nauw samen met de
ontwerpers en bouwpartners en adviseren wij over de beste projectoplossing.
Aluminium is ons vak
Hydro Building Systems Belgium nv
• Kortemarkstraat 52, BE-8810 Lichtervelde
T +32 (0)51 72 96 66
• Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen
T +32 (0)11 69 03 11
• E info.hbs.be@hydro.com | www.sapa-ramen.be

