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Dobbeltdør
Enkel montage, naturligt lys, let og elegant design, 
velegnet til gangarealer

Med en dobbeltdørsløsning får du et let og elegant udtryk der 
fordeler lyset rummene imellem. Det er en velegnet løsning 
til gangareal eksempelvis i forbindelse med en kantine, hvor 
der til tider er brug for at åbne op for ekstra plads til at kom-
me ind og ud. 

Vores dobbeltdøre fås i samme design og udtryk som glas-
vægge og -døre konceptet, med slanke profiler i eloxeret, 
matsort eller hvid aluminium, der giver et let og elegant 
design. Glasvægge og –døre er en glasløsning, hvor du får alt, 
du skal bruge samlet i én pakke, der er simpel at montere. 

Med en dobbeltdør i glas mindskes behovet for kunstigt lys 
og giver besparelser på elregningen, gavner miljøet, ligesom 
dagslyset er godt for helbredet.

VORES INTERIØRAFDELING består af 

glaseksperter med erfaring inden for projekt- 

og komplekse specialløsninger. Vi er et projek-

torienteret team som varetager store som små 

projekter. Udgangspunktet for at løse netop din 

udfordring bunder i mange års erfaring inden 

for glasbranchen. Se detaljer på vores forskelli-

ge vægløsninger her: 

www.scanglas.dk/interioer

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at 

tage fat i os via interior@scanglas.dk eller per 

telefon 87 23 15 10.



www.scanglas.dk

Dobbeltdøre

Dobbeltdøre kan også leveres med karme, så de matcher til 
Glasvægge og –døre konceptet.

Dobbeltdøre med karme kan både leveres med låsekasse og greb, 
hvor det ene dørblad kan låses og kan leveres med pumpe, hvor 
begge døre er gående. Det er endvidere muligt at kombinere 
løsningerne.

Komplet dobbelt karmdør med greb og låsekasse

• Dobbeltdør med karme
• Udvendige karmmål: 2082,5 mm
• 10 mm hærdet glas
• Leveres med 4 hængsler,
• Låsekasse og greb, 
• Lås i top og bund samt slutbrik

Komplet karmdør hvor begge døre er gående

• Dobbeltdør med karme
• Udvendige karmmål: 2082,5 mm
• 10 mm hærdet glas
• Leveres med 4 hængsler, 
• 2 TT-greb (eller bøjlegreb)
• 2 dørpumper

Dobbeltdørene leveres komplet, som vist på illustrationerne, i henholdsvis eloxeret, hvid eller sort. Til den hvide 
dobbeltdør vil tilbehøret være eloxeret.

For andre løsninger kontakt interiørteamet.

Komplet dobbelt karmdør med greb og låsekasse Komplet karmdør med to gående døre


