
Utvendig: Aluminium
en pulverlakkert seksjon av sjøvannsbestandig aluminium. 
Sikrer vakker, vedlikeholdsfri og slitesterk overflate

I midten: Kompositt
en kjerne av supersterk kompositt – et materiale mye brukt 
i fly- og bilproduksjon. Sikrer stabilitet og brutt kuldebro. 
Upåvirkelig av fukt.

Innvendig: Tre (nå også edeltre)
Treverk. Nordisk furu eller edeltre som eik m.fl. 
Gir et lunt, elegant inntrykk

1

2

3

3 2 1

3-lags konstruksjon gir overlegen kvalitet

Vedlikeholdsfrie vinduer og dører 
- designet for 60 års levetid

Salgskontor: Krokeideveien 6   PB 126 Fana   5859 Bergen   Tlf.: 55 11 29 70   E-post: post@hvm.no
Fabrikk: 2240 Magnor   Tlf.: 62 83 19 20   www.magnorvinduet.no  

Hovedlogo. Denne versjonen har riktig avstand mellom symbol 
og tekst. Brukes på alt bortsett fra skilt og annet storformat.

Svart/hvitt.

Skyvedøren som setter en helt ny standard

Nyhet!
AquaStop

terskel

Magnor Skyvedør kan med rette kalles for de-
signerdøren. Her er det meste mulig med hen-
syn til farger og tre.Utvendig lakkering kan gjøres 
i enhver RAL farge etter ønske.
Innvendig malt treverk leveres i alle NCS farger.
NYTT er at Magnor Skyvedør kan leveres med 
dype karmer i rålekker eik – enten naturell el-
ler nedbeiset i ønsket fargetone. Overflaten kan 
lakkeres matt, halvblank eller blank
En av de mest elegante løsningene er mørk dør. 
Innvendig eik og isolérglass med sorte lister mel-
lom glassene (spacer). Denne kombinasjonen 
har vakt stor oppmerksomhet blant arkitekter 
og interiørdesignere.

”Designerdøren”
- nå også med 
innvendig edeltre

Alle typer vrider- og 
låskombinasjoner
Døren leveres med innvendig vrider og utvendig 
skyvegrep som er standard. Ellers kan den 
leveres med:
• Innvendig og utvendig vrider.
• Utvendig blindskilt med innvendig knappvrider 
• Utvendig sylinder med innvendig knappvrider 
• Utvendig og innevendig sylinder 

OBS! P.g.a. enklere håndtering under transport 
og på byggeplass anbefales dører over 2,8 meter 
bredde levert uten innsatt glass.

BIM-objekter til hjelp 
for design og beregning
Samtlige Magnorprodukter finnes som 
digitale BIM-objekter. Filene kan hentes ut 
fra vår nettside, www.magnorvinduet.no og 
legges inn i arkitektens tegneprogram. De 
blir da en automatisk del av tegningen. 

Suveren isolasjon: 
U-verdi 0,8
Magnor skyvedør er tilpasset bruk i 
passivhus. Med en U-verdi på gunstige 
0,8 gir dette et behagelig inneklima 
kombinert med lavt energiforbruk.
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Magnor skyvedør
- perfekt i kombinasjon 
med MagnorVinduet
Magnor Skyvedør er i design, materialer og 
profiler laget for å matche MagnorVinduet.
Det gir fasaden et perfekt, helhetlig 
utseende og i tillegg oppnås den overlegne 
holdbarhet som MagnorVinduet står for.

Den kjente 
vinduskonstruksjonen
- nå også som skyvedør
MagnorVinduet er kjent for sin overlegne 
kvalitet. Dette er takket være en genial 
konstruksjon som sikrer hele 60 års levetid.
Produktene er bygget opp i 3 lag – hver med 
sine spesielle egenskaper.

Terskelområdet er skyvedørenes svake 
punkt. De fleste tilfeller av lekkasje skjer 
nettopp her. Dette problemet har Magnor eliminert.
Aquastop teksel innebærer:
•  Terskel med aluminiumsprofil som går 12 mm 
 ned i front og beskytter tetting under døren 
•  Profilen har eget spor for beslag som ekstra 
 sikkerhet mot at vann trenger inn under 
 terskelen etter at døren er montert i huset. 
 (Se illustrasjon)
• Pakninger uten skjøt i terskelområdet, hindrer  
 vann fra å trenge inn i overgangenfra sidekarm til   
 sokkel.  (Se illustrasjon) 

I tillegg har døren en effektiv lukkemekanisme som 
styrer den nøyaktig på plass og låser den med 2 
kraftige låsepunkter oppe og nede. Døren blir da, med 
stor kraft, klemt mot pakningene i karmen slik at den 
blir potte tett. Åpning og lukking skjer med et lett-
betjent enhåndshåntak med kraftig utveksling som 
kniper døren tett inntil karmen.

Det norske klimaet byr på store utfordringer. 
Slagregn, vind, snøstorm, is og vekslende 
temperaturer krever mye av en skyvedør. 
Ofte står de også svært utsatt til mot den siden 
som vender mot sol, utsikt og mye ”vær”.
Det krever derfor mye av pakninger, bevegelige 
deler og lukkemekanismer for at du skal få en 
varig, funksjonell dør som holder tett uansett ytre 
påvirkning. 
Magnors nye skyvedør er et resultat av lang 
erfaring med vinduer og dører, kombinert et nitid 
konstruksjonsarbeid hvor kravene til kvalitet i 
hver minste detalj har vært avgjørende. 
Resultatet er en dør som kombinerer design, 
holdbarhet og bruksegenskaper på en 
overlegen måte.

Skyvedøren som holder 
tett under alle forhold

Selv en stor, tung Magnor skyvedør med 3 lags 
energiglass glir lekende lett og kan derfor åpnes 
og lukkes av både barn og svake mennesker. Selve 
døren rulles silkemykt på boggi hjul laget av høyte-
knologisk hardplast – sterkt som stål. Derved 
unngås rustdannelse og nedsatt rullefunksjon.

Før lansering ble skyvedøren testet ved uavhen-
gig testlab i Tyskland. Her gjennomgikk den 25000 
åpne-/lukkebevegelse uten slitasje eller funksjons-
svikt. I tillegg bestod den de strengeste vindtester 
med god margin.

NYHET! 
Aquastop terskel 
holder vannet ute

Nå med SoftStop 
- åpning og lukking

Glir lekende lett. 
Testet 25000 ganger

Magnor er en av de første skyvedører på markedet 
med Softstop – en dempningsmekanisme på linje 
med en moderne kjøkkenskuff. Om døren sendes 
av gårde med stor fart og kraft stopper den likevel 
mykt opp og lukker seg sakte.
Det skjer både ved åpning og lukking. 

Softstop kan hindre at fingre eller små hoder 
kommer i klem og blir skadet. Noe som det er stor 
risiko for med en vanlig skyvedør.
Dessuten er det behagelig når en dør lukker seg 
rolig og stille uten å smelle mot karmen.

• Spor for beslag
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186mm karmdybde

Pakning uten skjøt

OBS! Glass sidefelt med samme karmprofil 
Skal døren være en del av en større glassfasade, kan den leveres med spasialtilpassede sidefelt med 
samme karmprofil som skyvedøren. Det gir et lekkert helhetlig utseende.


