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Stängningsbeslag
Saxi Typ A levereras med magnetlås är stan-
dard. Som tillval kan fås nyckel- eller cylin-
derlås. Dörrtjocklek är 60 mm och låskistan 
monteras centriskt.

Montering
Genom att varje order tillverkas efter erhållna 
måttuppgifter blir monteringen enkel. Vid 
öppningar vars bredd överstiger 1.8 m till-
verkas väggen i sektioner (ca 1.2 m). Dessa 
hängs på takskenan och skruvas lätt ihop. 
Detta medför en lätt och arbetsbesparande 
montering.

Projektering
Ni är alltid välkommen att kontakta oss för 
ytterligare information. Vi hjälper er med rit-
ningsunderlag och projekteringsstöd. 

Garanti 
Dörren levereras med 2 års garanti för mate-
rial- och fabrikationsfel.

Allmän beskrivning
Saxi Typ A är en klassisk vikdörr som till-
verkats sedan 1949. Dörren finns i allt ifrån 
Bruno Mathsson villor till förskolor och för-
samlingshem runt om i hela Sverige. Typ A 
går att få i en mängd olika utföranden och 
storlekar allt enligt önskemål, både som en-
kel och dubbel dörr. 

Konstruktion
Dörren består av en ihopskjutbar stålmeka-
nism på vilken 3 lager lodräta lister av furu 
byggs samman till en stomme. I dess övre 
del finns bärvagnar av egen konstruktion 
som löper lätt i takskenan. Vikdörren kan an-
passas till en befintlig karm, där vi även tar 
hänsyn till falsar, dvs man kan utan ingrepp i 
karmen ersätta en vanlig dörr. Modellen går 
även att få som pardörr. 

Beklädnad 
Dörren kläs som standard med konstläder 
men materialval kan också anpassas efter 
kundens önskemål.

Saxi Typ A

Tillämpning   

Bredd (Bs) 0.6 - 7.5 m  
Bredd (Bd) 1.5 - 15.0 m 
Höjd (H) 0.7 - 2.7 m 
Infästning Takhängd 
Totalvikt 7 - 10  kg / m² 
Manövrering manuell 
Anpassning Kan monteras i 
 befintlig dörrkarm

Ljudreduktion R´w

Fältvärde ca 18 dB  

* = infästningsytor (gul markering) 


